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Grillen

met Adel en Ivan
Een BEN-woning bouwen
Schoenen van …

appelleer

Welkom op

Open tuinen!

Op naar opnieuw
samen beleven!
Zelden heeft het verenigingsleven dat in Vlaanderen zo rijk en actief
is, grotere uitdagingen gekend dan in de voorbije periode. Ik heb dan
ook met grote bewondering vastgesteld hoe zoveel gilden er met veel
inspanning en creativiteit toch in geslaagd zijn hun leden op een of
andere manier aan te spreken, via een kleine geschenk- of ontbijtactie,
een online quiz, of een van de vele gloednieuwe wandel- en zoektochten die werden gelanceerd. Dank aan de bestuursleden voor hun doorzettingsvermogen, en aan jullie, onze leden, voor jullie volgehouden
betrokkenheid bij je gilde!
Stilaan hervat het normale leven, en dat net op tijd voor onze zomeractiviteiten, die zoals altijd vooral buiten plaatshebben. Ik denk in de
eerste plaats aan Open tuinen: 150 trotse tuinliefhebbers zetten vooral
eind juni hun hek weer voor je open, al moet je wél vooraf even reserveren. Puur tuinplezier voor gasten en bezoekers, die hun favoriete
zomeractiviteit vorig jaar danig hebben gemist.
Onze Nationale Streekzoektocht geeft je jaarlijks de kans om een
prachtig stukje platteland te verkennen. Dit jaar toert deze tocht rond
Wuustwezel, een echte landbouwgemeente in de provincie Antwerpen.
Ook aan gezinnen met jongere kinderen is gedacht, met een kinderzoektocht van 9 km en een aparte prijzenpot. Iedereen is van harte
welkom, met wel één vraag: wees attent voor de bewoners en je

“Stilaan hervat het normale
leven. Net op tijd voor onze
zomeractiviteiten, die vooral
buiten plaatshebben.”

mederecreanten, en respecteer de omgeving.
En er is nog meer. De zowat 80 tochten die het voorbije jaar werden uitgebouwd, staan nog altijd ter beschikking, en er komen er deze
zomer zelfs nog nieuwe bij. Ook heel wat van de bekende grotere recreatieve tochten vinden plaats, soms wel met een aangepaste formule.
En dan heb ik het nog niet gehad over de lokale actviteiten.
Speciaal voor jonge gezinnen hebben we voor een aantal pretparken
extra ledenkortingen bedongen. Kortom: Landelijke Gilden doet er
alles aan om je deze zomer van de vrijheid van het Vlaamse platteland
te laten genieten. In dit nummer lees je er alles over.
Sonja De Becker
Voorzitter Landelijke Gilden
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Prikbord
Ledenvoordeel

Opnieuw
op bedevaart
Met tochten van en naar Santiago, naar
Rome of Assisi en enkele bedevaarten
naar Lourdes, sluiten we vanaf eind
augustus tot oktober opnieuw aan met de
lange traditie van inspirerende reizen van
de Landelijke Beweging in samenwerking
met Omnia Travel.
Je ontdekt
het volledige
aanbod in de
bedevaartbrochure
‘Kom en zie 2021’,
op de websites
van Omnia Travel
(omniatravel.be) en
van Landelijke Gilden
(landelijkegilden.be/bedevaart).
Heb je liever een versie op papier? Stuur
dan een mailtje met je naam en adres naar
bedevaarten@omniatravel.be. ◗

Win een SnackTastic
van Fritel

Het afgelopen jaar hebben we meer
gekookt en gebakken. Was jij van plan
om je oude wafelijzer te vervangen?
Of dacht je eraan om je frietketel in
te ruilen voor een gezonder toestel?
Dan hebben we goed nieuws voor jou.
Tot 19 september krijg je een exclusieve ledenkorting van 15% op het volledige gamma van Fritel, een op-entop Belgisch bedrijf. Meer info hierover
vind je op pag. 31 van onze zomerbrochure Buitentips, die je ook net ontvangen hebt. De korting geldt op zoveel
toestellen als je zelf wilt.
Maar er is meer, want je kunt ook een SnackTastic (waarde € 199,99)
winnen. Daarmee kan je frituren, bakken, grillen en braden zonder olie
of vet. Hoe kan je deelnemen aan deze wedstrijd? Stuur voor 15 juni een
mailtje naar info@landelijkegilden.be met als titel ‘Win een SnackTastic
van Fritel’ en antwoord op de vraag “Welke Limburgse stad is de thuisbasis van Fritel?”Je kunt ook deelnemen door het antwoord op een
briefkaart te sturen naar Landelijke Gilden, Wedstrijd SnackTastic Fritel,
Diestsevest 40, 3000 Leuven. ◗

Win een paar

appelschoenen

Komrads geeft twee paar appelschoenen weg. Waag je kans en
stuur voor 15 juni een mailtje naar
info@landelijkegilden.be met als
titel ‘Appelschoenen’ . Je kunt ook
deelnemen door een briefkaart
te sturen naar Landelijke Gilden,
Wedstrijd Appelschoenen, Diestsevest 40,
3000Leuven .

Ledenvoordeel

Leden van Landelijke Gilden krijgen op de webshop komrads.world 20% korting op alle schoenen
van Komrads. Vul de couponcode ‘gilde20’ in bij het
afrekenen.
Lees meer op pagina 16.
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Doe mee aan

de Streekzoektocht
Zoek je een leuke daguitstap voor
je hele gezin? Dan kan je vanaf dit
weekend gratis deelnemen aan
de Nationale Streekzoektocht, die
deze zomer naar Wuustwezel in
de provincie Antwerpen trekt. Er
werden drie tochten uitgewerkt:
een autozoektocht van 50 km, een
fietszoektocht van 42 km en een
kinderzoektocht van 9 km. Meer
informatie vind je in Buitentips, de zomerbijlage bij deze
Buiten, of op streekzoektocht.be ◗

Boerentrots

shoppen

Ben jij ook #Boerentrots op onze
Vlaamse land- en tuinbouwers?
Bezoek dan zeker eens hun webshop,
waar je de leukste items voor elke
gelegenheid shopt. Verdeeld over vier
categorieën (kleding, keuken, tuin en
gadgets), werden voor jou de bijzonderste cadeautips uitgezocht. Zoek
je iets voor je kinderen, je partner, je
buurman, je schoonmoeder of gewoon voor jezelf? Neem dan
zeker een kijkje.
In de onlinewinkel vind je nu originele bloemenbakvormpjes,
inclusief koekjesmix waarmee je meteen aan de slag kunt. De
trendy gieter in meerdere frisse kleurtjes is een blikvanger op elk
terras. Wist je dat de meeste exemplaren in de collectie T-shirts
beschikbaar zijn voor kinderen én voor volwassenen? Laat die
matching outfits maar komen. Groenten snij je trouwens als een
volleerde chef met het robuuste mes van Robert Herder, een
echte klassieker. In het prachtig geïllustreerde boek Bij de boer
vertellen elf gepassioneerde boeren en tuinders over hun de
liefde voor hun stiel en voor de producten die ze telen. Ze geven
bovendien enkele van hun best bewaarde familierecepten prijs.
Op boerentrots.be/Shop vind je het volledige gamma producten. ◗

Gemaskerd
afscheid

Als je afgelopen maanden van een dierbare afscheid
moest nemen, verliep dat wellicht anders dan je had
gewild. Rouw- en verliesconsulent Claude Croes
kroop in zijn pen en bracht een symbolisch eerbetoon
aan wie in coronatijden overleden is, maar bracht
tegelijk ook hulde aan al wie in deze hectische tijd
een versnelling hoger moest schakelen. ‘Gemaskerd
afscheid’ brengt de getuigenis van tien mensen die
het voorbije jaar met rouw geconfronteerd werden,
zowel familieleden die achterbleven als professionals.
Het boek geeft mooi weer hoe mensen omgaan met
verlies en hoe rituelen en uitvaarten anders vorm
kregen om beperkingen en hindernissen te omzeilen.
Wil je graag een van de drie boeken winnen
die we mogen wegschenken? Stuur dan voor 26
juni een mailtje naar info@landelijkegilden.be
met als titel ‘Boek afscheid’, of stuur een kaartje
naar Landelijke Gilden,
Diestsevest 40, 3000
Leuven

Gemaskerd afscheid,
paperback met foto’s
in kleur, 112 p., € 21,50,
uitgegeven in eigen
beheer en verkrijgbaar
via De Rouwtonde
(info@derouwtonde.be).

Gratis waterbrochure
Het is duidelijk dat ons klimaat verandert – warmere
zomers, meer aanhoudende droogte, maar ook hevige
plensbuien. Water vormt een cruciaal element in dit verhaal. Hoe kan je regenwater optimaal benutten? Hoe hou je zo veel
mogelijk water in de bodem vast? In een waterbrochure vol nuttige
tips bieden we jou een antwoord op zulke vragen, zodat jij je tuin kunt
wapenen tegen de droogte. Je kunt de brochure via landelijkegilden.
be/water gewoon gratis downloaden. Omdat ze bovendien deel is van
een reeks boekjes met allerhande tuintips om jouw tuin #futureproof
te maken, krijg je meteen een link naar de algemene startbrochure,
met tips voor de toekomst van jouw tuin. Er zullen nog meer brochures volgen. Via Buiten en de digitale nieuwsbrief houden we jou als lid
natuurlijk graag hiervan op de hoogte. ◗
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Eten is kiezen

Gedroogde
kruiden
uit een potje

Al sinds 1996 moeten winkels voor een hele resem van
voorverpakte voedingsmiddelen de prijs aanduiden
per meeteenheid. Dat is handig voor consumenten die
snel prijzen willen vergelijken. Gedroogde kruiden – die
aangeboden worden in kleine, toffe potjes of zakjes –
zijn vaak heel duur en hun prijs kan ongelooflijk veel
verschillen. Hoog tijd om er wat meer over te weten
te komen, dus trokken we naar het ILVO en spraken er
met onderzoeker Nathalie Bernaert.
T Marleen Van der Velden

Nathalie Bernaert is een onderzoeker van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).
Ze werkt er in de Food Pilot. Dit testcentrum voor voedingsbedrijven werd tien jaar geleden opgericht door ILVO en Flanders’ Food.
Ze helpt bedrijven die plantaardige producten willen ontwikkelen, denk aan drankjes en snacks, maar ook gedroogde kruidenmengelingen.

Per kilo zijn kruiden echt duur,
maar wel met grote prijsverschillen.
Hoe komt dat?
“De kostprijs van een product is een
complex verhaal. Bij kruiden verklaart de gebruikte droogtechniek de
prijsverschillen al voor een groot deel.
Kruiden drogen vraagt veel energie.
Bij luchtdrogen worden de kruiden op
een droogband gelegd en gaan ze door
een oven met warme lucht van ongeveer 50 °C. Geen al te hoge temperatuur, want dan gaan de vluchtige componenten verloren en net die geven
de smaak. Bij vriesdrogen worden
de verse kruiden eerst ingevroren en
daarna in een vacuümkast gedroogd
op een lage temperatuur, waarbij het
vocht ontsnapt. Vriesdrogen vergt
dus meer handelingen en meer energie, en het droogproces duurt langer.
Verder zijn prijsverschillen uiteraard
ook te wijten aan het type van de verpakking, de marketing en uiteraard
de aard van de kruiden.”
Kunnen wij dat prijsverschil
zien of proeven?
“Meestal vermeldt het etiket niet wat
het droogproces was. Vriesdrogen is
duurder, maar het heeft ook voordelen. De kleur, de vorm en textuur, de
smaak en het aroma van de kruiden
blijven beter behouden en vooral bij
groene producten is dat zichtbaar in
het potje. Drogen doet het gewicht
en het volume van een vers product
krimpen met een factor 3, ongeacht
de techniek. Daardoor staat 1 eetlepel
gedroogde kruiden gelijk met 3 eetlepels van het verse kruid.”
Klopt het dat aan k
 ruidenmengsels
vaak zout of bewaar- en kleurmiddelen worden toegevoegd?
“Kruidenmengsels zijn handig in het
gebruik, maar bekijk altijd de ingrediëntenlijst op het potje. Deze lijst vermeldt de ingrediënten in een dalende
volgorde van de hoeveelheid: hoe

meer van een ingrediënt aanwezig is,
hoe meer vooraan in de lijst. Ook het
percentage van de kruiden geeft aan
of meerdere kruidensoorten gemengd
zijn. De prijs van kruidenmengsels
wordt vaak gedrukt door goedkopere
ingrediënten zoals zout toe te voegen.
Soms worden ook smaakversterkers
zoals natriumglutamaat toegevoegd,
of suiker/dextrose voor een zoetere
smaak. Citroenzuur komt ook voor.
Deze toevoegingen zullen een impact
hebben op de bewaarbaarheid, maar
ook op de smaak en de prijs.”
Wanneer we thuis zelf kruiden
van eigen oogst drogen, lukt
dat soms goed, soms niet.
“Kruiden drogen thuis of professioneel begint altijd met ze goed te wassen. Vriesdrogen zal je thuis niet
meteen doen. Daar zal je veeleer drogen aan de lucht. Dat kan je doen in
de oven, maar let op de temperatuur,
want te warm is niet goed voor het
behoud van de aroma’s. Een droogtoestel is echt een aanrader. Niet alle
kruiden zijn even geschikt om te drogen. Chilipepers en oregano bijvoorbeeld behouden zeer goed hun smaak
na het drogen, terwijl bieslook, dille of
basilicum veel smaak verliezen.”
Hoe lang kan je gedroogde kruiden
bewaren en hoe doe je dat?
“Vaak lees je op een verpakking een
houdbaarheidsdatum beperkt tot
één jaar. Maar kruiden die correct
gedroogd zijn, kan je in principe jarenlang bewaren, omdat ze geen vocht
meer bevatten. Je moet ze dan wel
goed bewaren: op kamertemperatuur,
weg van het zonlicht en op een droge
plek. In een open kruidenrekje op het
aanrecht krijgen de kruidenpotjes te
veel licht. Daardoor gaan de groene
kleuren (chlorofyl) sneller afbreken en
dat leidt tot smaakverlies. Kruiden in
papieren zakjes, bewaar je liefst in een
doos die je luchtdicht kunt afsluiten.

Wat
hebben we
geleerd?
• Vergelijk de prijs per kilogram
wanneer je kruiden koopt.
• Voeg gedroogde kruiden toe aan
het begin van het kookproces, verse
kruiden aan het einde.
• Bekijk bij samengestelde
kruiden de ingrediëntenlijst op
de verpakking. Zit erin wat je
verwacht?
• Gedroogde kruiden zijn zeer lang
houdbaar, maar ze zijn het lekkerst
wanneer je ze binnen het jaar
verwerkt.

Wat is het verschil
tussen kruiden en
specerijen?
Kruiden zijn meestal afkomstig van
gematigde gebieden, zoals bij ons.
Specerijen zijn meer van tropische
herkomst. Bij kruiden worden het
blad, de stengel en de zaden gebruikt,
vers of gedroogd. In specerijen vind
je vaak ook andere plantendelen:
bloemknoppen, peulen, wortels
en vruchten. Kruiden of specerijen
worden op een gelijkaardige manier
verwerkt tot een gedroogd product.

Vergeet niet dat ook het kookproces
de smaak beïnvloedt. Gedroogde kruiden voeg je toe bij het begin van het
kookproces. De smaakstoffen hebben
dan voldoende tijd om vrij te komen.
Verse kruiden voeg je beter pas toe
aan het einde van het kookproces.
En uiteraard zal je in een slaatje meer
genieten van verse dan van gedroogde
kruiden.” ◗
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Mixer platteland

Herstelboerderijen

T Marleen Van der Velden

De zaak-Maurice
In Frankrijk heeft de zaak-Maurice
geleid tot de goedkeuring van een
opmerkelijk wetsvoorstel. Een koppel
uit Parijs had de haan Maurice in 2019
voor de rechtbank gedaagd omdat hij de
rust op hun buitenverblijf verstoorde met zijn ochtendlijke gekraai. Nadien
volgde een stroom van klachten van toeristen die rust zochten op het platteland – tegen kwakende kikkers, zingende krekels, boerende koeien,
indringende paardengeuren of zoemende bijen. Hun idyllische idee over
het stille en rustige platteland strookte duidelijk niet met het echte leven
in deze regio’s. Om al die typische geluiden en geuren van het platteland te
beschermen, heeft de Franse overheid er ‘zintuiglijk erfgoed’ van gemaakt.
Ze hoopt daarmee meningsverschillen tussen bewoners en bezoekers
begripvol te voorkomen, want sommige geluiden en geuren horen nu eenmaal onlosmakelijk bij landelijke gebieden.
De haan Maurice kraait victorie. ◗

Na een langdurige ziekte of lange
revalidatie is de overgang tussen
ziekenhuis en thuis soms te abrupt.
Een herstelboerderij kan dan een
tussenschakel zijn. Patiënten kunnen
er op een ongedwongen manier
oefenen om dagelijkse vaardigheden
weer onder de knie te krijgen.
Buiten bezig zijn doet mensen meer
bewegen. Dieren verzorgen helpt om
de zelfredzaamheid te verhogen. Die
kleine zinvolle taken geven mensen
zin om te blijven werken aan hun
herstel. Dit zorgconcept is niet nieuw,
want patiënten met neurologische
aandoeningen werden de voorbije
twee jaar al begeleid in twee
zorgboerderijen in Geel en Kasterlee.
Die positieve ervaring heeft ertoe
geleid dat dit aanbod uitgebreid werd
naar corona- en kankerpatiënten.
Herstelboerderijen is een initiatief
van diverse zorgpartners, met
steun van de provincie Antwerpen
en het Europees fonds voor
landbouwontwikkeling.
herstelboerderij.be ◗

Serretechnologie

voor oude fruitboerderij
Voortaan kan je het Pajottenland beginnen te
verkennen op een bijzondere plek. Een bouwvallige
fruitboerderij werd overkapt en omgevormd tot een
modern educatief plattelandscentrum. De vervallen
bijgebouwen werden ontmanteld, de hoeve en de bakoven
werden gerestaureerd en onder een grote serre van staal en glas geplaatst. Oud en nieuw
smelten hier samen tot een bijzondere constructie, die onbelemmerd uitzicht biedt op een
schitterende omgeving, zelfs bij slecht weer. Deze bijzondere architectuur sluit perfect aan bij
de hoogstamboomgaard, de bijenhal en de
moestuin. Ze huisvest een polyvalente ruimte,
vergaderzalen en een kleine kantoorruimte.
Plattelandscentrum Paddenbroek kreeg ook
een wandel- en fietscafé, want het is gelegen
aan de voet van de Kesterheide in Gooik, een
ideale uitvalsbasis om de mooie omgeving te
ontdekken.
gooik.be/vrije-tijd/toerisme/
plattelandscentrum-paddenbroek ◗
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Actie

Coronaproof
naar Open

tuinen

Sinds het begin van de coronapandemie zijn tuinen veel
belangrijker geworden. Zeker tijdens de zomermaanden bieden
ze een vakantiegevoel dicht bij huis. Wanneer de landsgrenzen

gesloten worden en in grote groepen samenkomen geen optie is,
is de tuin blijkbaar een veilige plek waar je heerlijk kunt vertoeven
en tot rust kunt komen.
T Carine Santermans F Philippe Debroey en deelnemers Open tuinen

Ontmoeten,
genieten
en inspireren
Jammer genoeg heeft niet iedereen een tuin. En wie er wel eentje
heeft, gaat ook wel graag eens kijken in die van iemand anders om
ideetjes op te doen, tuinweetjes
uit te wisselen of gewoon te kuieren tussen de verkoelende planten.
Om aan al deze wensen tegemoet
te komen, organiseert Landelijke
Gilden met Open tuinen al 29 jaar
lang een evenement waarbij heel
wat tuineigenaars hun groen paradijsje openstellen voor het publiek.
De aanpak van Landelijke Gilden is
vrij uniek, want alle informatie over
de opengestelde tuinen wordt gratis ter beschikking gesteld. Leden
en niet-leden vinden alle gegevens
op de website opentuinen.be.

Focusweekend
26-27 juni
Nog een hele zomer lang kan
je genieten van deze en andere
Open tuinen. Op opentuinen.be
vind je alle praktische gegevens
en de openingsdagen van de deelnemende tuinen. Heel wat tuinen
worden ook opengesteld op dagen
buiten het focusweekend van 26
en 27 juni. Via opentuinen.be kan
je de fiches van alle tuinen inkijken en indien gewenst printen voor
onderweg. ◗

>>

Leden van Landelijke
Gilden die op tuinbezoek
n
gaan, krijgen op vertoo
21,
20
van hun lidkaart
50% korting op de Buiten 3 | juni 2021 | 9
tuin.
toegangsprijs van elke

>>

Tuinbezoek
na afspraak
In 2020 kon Open tuinen door
corona niet doorgaan, maar gelukkig
biedt 2021 een beter perspectief. Om
het evenement dit jaar wel te laten
plaatsvinden en het bezoek veilig te
doen verlopen, is er op de website
een reservatiesysteem voor elke
tuin. Wie op tuinbezoek gaat, maakt
voor elke tuin apart een afspraak.
Ga hiervoor op de website naar de
gekozen tuin en kies – via de link bij
de tuinbeschrijving – een datum en
een beschikbaar tijdstip.
De komende maanden zullen
we ons nog regelmatig moeten
aanpassen aan de regels die op dat
ogenblik gelden. Voor een bezoek
aan Open tuinen zal dat niet anders
zijn. Maar hoe meer gevaccineerde
inwoners, hoe groter de kans dat
het normale leven weer min of meer
op gang komt en Open tuinen weer
gewoon Open tuinen is. In het beste
geval zijn de coronacijfers zo positief
dat reserveren niet nodig is.

©Shutterstock.com

Zelfs onderweg kan ik
online een (extra) bezoek
registreren.
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Vernieuwing
in aanbod en inhoud
Zo’n 150 deelnemende tuineigenaars zijn voorbereid en staan klaar
om eindelijk weer tuinliefhebbers
te ontvangen in hun groene oase.
Het feit dat een kwart van de tuinen voor het eerst open is, brengt
heel wat vernieuwing in het aanbod en maakt het ook voor trouwe
Open tuinenbezoekers
extra aantrekkelijk. Wat
de inhoud betreft bewandelen we eveneens
nieuwe wegen. Door te
focussen op de ‘Tuin
van de toekomst’, toont
Open tuinen zich van zijn
meest innovatieve kant.
Het aanbod van opengestelde tuinen wordt nog
gevarieerder, zodat nog meer tuinliefhebbers hun gading vinden.
Wie als trouwe Open tuinenbezoeker surft naar opentuinen.be,
wordt bovendien aangenaam verrast door het nieuwe, frisse kleedje
van de website.
Hij werd ook
gebruiksvriendelijker en overzichtelijker voor
wie surft via een
tablet of smartphone. Je vindt
er alle informatie over de deelnemende tuinen,
inclusief een reservatiesysteem voor
een bezoekje. Wil je het tuinaanbod
graag op papier geprint voor onderweg? Dan kan dat via de handige
provinciale boekjes, met een
overzicht van de deelnemende
tuinen. Op termijn wordt de website niet alleen dé plaats waar je
informatie vindt over Open tuinen,
want ook activiteiten en projecten
in functie van ‘Tuin van de toekomst’
zullen hier aan bod komen.

Melanie Wijgergans, Aalter
“Ik vind het gewoon leuk om met mensen over tuinen te spreken. We denken
ook meer na over de Tuin van de toekomst. We vangen al het water op en
hergebruiken het, of we zorgen ervoor
dat het in de bodem kan infiltreren.
Bomen laten we groot worden, zodat ze
veel schaduw geven in de hete zomers.
Planten die niet meer gedijen door
droogte of plagen, zoals de buxus door
de buxusmot,
gaan eruit en
vervangen we.
Overweeg ook
hoe je jouw
tuin kunt aanpassen aan je
leeftijd, zodat
je er zo lang
mogelijk van
kunt genieten.”

Rit Stes, Mechelen
“Ik neem voor het eerst deel aan Open
tuinen, omdat ik best
trots ben op onze tuin,
die nu nog vrij jong is.
Natuur, ecologie en klimaat liggen mij nauw
aan het hart, dus hielden we bij het ontwerpen vier jaar geleden al
rekening met klimaatbestendigheid. Er is
geen gazon maar er
groeien best veel bomen – ja, zelfs in
onze kleine tuin. Er is echt wel een
boom voor elk soort tuin. We recupereren ook zo veel mogelijk regenwater,
kippen ruimen het afval op en de rest
composteren we. Ons advies voor tuinliefhebbers is zo veel mogelijk diversiteit in de plantenkeuze. Meng vaste
planten en groenten in de borders,
want groenten kunnen ontzettend mooi
bloeien. Voor de kleinkinderen is het
een feest om zelf bessen, appelen of
peren te mogen plukken en op te smullen. ‘Jong geleerd’, je kent dat wel. Als
je een bloemetje, een glaasje en een
boek binnen handbereik hebt: zalig.”

Deelnemers
aan het woord
Wie aan Open tuinen deelneemt, weet als geen ander dat het
wijzigende klimaat een grote impact heeft op onze tuinen. Deze
tuineigenaars benutten het evenement om hun verhaal uit te dragen en anderen te inspireren, wat uiteraard het opzet is van Open
tuinen. We vroegen enkelen naar de motivatie voor hun deelname aan
Open tuinen en informeerden naar hun visie en hun aanpak van een
klimaatbestendige tuin. Ze geven tuineigenaars tips voor de
tuin van de toekomst.

Nadine
Delestinne,
Hoegaarden
“Via Open tuinen
wil ik mensen inspireren om zelf met hun tuin aan de slag
te gaan en ze wat moed geven wanneer
ze opzien tegen het werk. Wij hebben
geen arbeidsintensieve tuin, maar wel
een heel drukke job en toch lukt het om
beide te combineren. Het hoeft niet allemaal perfect te zijn. Wij gebruiken onze
tuin om te ontspannen en nemen deel
aan Open tuinen voor de sociale contacten. Onze tuin komt tegemoet aan het
concept van de ‘Tuin van de toekomst’,
maar het kan altijd nog beter. We willen
nog meer regenwater opvangen en in
plaats van gewoon gazon hebben we ook
microklaver ingezaaid, want dat is goed
voor onze bijen. Microklaver in de tuin
is nog experimenteel, maar we zouden
minder moeten maaien en het gazon
zou er toch langer mooi groen uitzien. Ik
ben ook een fan van meerdere terrasjes
in een tuin: eentje in de zon, eentje in de
schaduw, ergens een zenhoekje … Wij
gebruiken onze terrasjes allemaal.”
Via landelijkegilden.be/imkerverhaal
kom je meer te weten over Nadines
passie voor bijen.

Guido Vandecruys, Zonhoven
“Ik zie mijn siertuin een beetje als een
kunstwerk: je steekt er veel tijd, energie en passie in en als het af is, wil je
het aan iedereen tonen. Open tuinenbezoekers zijn meestal echte tuinliefhebbers en niets is leuker dan mensen ontmoeten met dezelfde interesses. Inspelen op het wijzigende klimaat
is wel een uitdaging. Je kunt je tuin niet
zomaar omtoveren. Een juiste plantenkeuze en de juiste plek voor elke plant
maken hem wel al beter droogteresistent. Verder moet je zo veel mogelijk
water opvangen en hergebruiken.
Neem zeker ook de tijd om je eigen
werk te aanschouwen, ervan te genieten en ermee te leren leven dat niet
alles altijd perfect verloopt.”

Wilfried en Chantal
Patteeuw-Noppe, Passendale
“We vinden het altijd aangenaam om
bezoekers te verwelkomen en te zien
hoe ze genieten van onze grote tuin,
die deels een ontwerp is van Chantal.
Het andere deel is een bostuin, met
veel wandelpaden en inheemse planten en bomen, een grote waterbak
met salamanders en waterroofdiertjes. Bezoekers zijn geïnteresseerd,
stellen vragen en kunnen achteraf nog
bijpraten met een glaasje in de tuin.
Inspelend op de toenemende droogte
vangen we het regenwater op. Er is
ook bijna geen verharding en de talrijke bomen brengen altijd verkoeling.
Leg je tuin steeds aan volgens je eigen
wensen. Hij hoeft niet te voldoen aan
‘heersende’ normen. Werk in je tuin,
maar wees er geen slaaf van. Geniet
van je tuin, van bloemen die mooi
bloeien, van de vogels die langskomen
en zingen, van het leven in de vijver ...”

John Vermeiren, Rijsbergen (NL)
“Ik doe mee omdat ik mijn tuin wil
delen met andere mensen die ook van
tuinieren houden. Het maakt me blij als
ik zie hoe enthousiaste mensen ervan
genieten. Wij proberen al wat rekening te houden met de toekomst door
schaduw te creëren en door de planten
dicht op elkaar te zetten, om uitdroging zo veel mogelijk te voorkomen. Een gemakkelijke
installatie om te beregenen
is onmisbaar aan het worden. Mijn tip voor tuinliefhebbers is om zeker ook
af en toe rustig midden
in hun tuin te zitten en te
genieten.”
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Doen in je Gilde

Echte grillmasters
kunnen meer
Buiten genieten met je gezin, je familie of een groepje vrienden wordt
dé activiteit deze zomer, vaak met allerlei lekkers van de barbecue.
Voor grillmasters Ivan en Adel is barbecueën meer dan eten bereiden.
Het is een echte beleving, die ze compleet maken met een fikse portie
groenten op het vuur. Wie wat oefent en durft experimenteren, zorgt
zo voor een volledige maaltijd recht van de barbecue.
T Carine Santermans en Saartje Deroost

Adel en Ivan
Met een Tunesische vader en een
Vlaamse moeder combineert Adel
het beste van twee keukens, maar de
liefde voor het koken zat er niet van
jongs af aan in. Gek eigenlijk, want zijn
broer heeft een restaurant. Die liefde
kwam er wel dankzij Ivan en de landelijke gilde van Zepperen, waar Adel
nu woont met zijn vrouw. Hij kwam er
in het bankkantoor van Ivan, die niet
12 | Buiten 3 | juni 2021
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alleen bankier was, maar ook secretaris van de plaatselijke gilde. Zo kreeg
Adel niet alleen een bankkaart, maar
ook een hobby.
Ook Ivan kreeg de liefde voor het
koken te pakken via Landelijke Gilden.
Hij volgde in avondschool zowat elke
cursus en specialisatie en heeft inmiddels de skills van een echte chefkok ontwikkeld. Het was Adel die
de liefde voor de barbecue bij hem
aanwakkerde.

Deze foto’s zijn genomen op 13 mei, de dag van
het Suikerfeest. Na een maand van vasten was
het voor Adel opnieuw genieten van koken en
eten. Heel fijn dat hij die mooie ervaring met
ons wilde delen.

Je denkt misschien: ‘Ik ken die
twee van ergens.’ Dat klopt! In het
programma Chef vs. Vlaanderen nam
Adel het met zijn couscousgerecht
op tegen een gerecht van chef-kok
Jeroen De Pauw. Toen Adel overwoog
om deel te nemen aan het programma
Grillmasters, een tv-programma dat
in 2018 werd uitgezonden op VIER,
zocht en vond hij een compagnon
in Ivan. Ze schopten het tot de halve
finale van Grillmasters, waardoor
heel Vlaanderen kon genieten van
hun kookkunsten en hun unieke
vriendschap. Zelf zeggen ze al lachend
dat het allemaal draait om W&W: Adel
het woord, Ivan het werk. De losse en
ongedwongen manier waarop ze met
elkaar omgaan en de fijne dynamiek
tussen beiden is aangenaam om
gade te slaan. Geen wonder dat
de kooklessen bij Landelijke Gilde
Zepperen zo populair zijn.

We trokken naar de tuin van Adel met een missie, want
deze zomer willen we meer doen met onze barbecue
dan er een lap vlees op gooien.

Groenten
op de barbecue?
Is groenten bereiden op de barbecue een goed idee?
“Zeker! Groenten op een barbecue krijgen een unieke
smaak. Het is een kwestie van durven, experimenteren
en bijleren. Wij leggen bijvoorbeeld weleens een groente
in het vuur tot de buitenkant zwartgeblakerd is. Haal je
het zwarte deel ervan af, dan blijft de heerlijke binnenkant over. Van een gebarbecuede pastinaak kan je bijvoorbeeld heerlijke soep maken. We gaan ook graag
aan de slag met spitskool, rode biet en andere vergeten
groenten die je lokaal kunt kopen.”
Zo toveren jullie een heel menu op tafel?
“Zo’n menu maken zien wij vooral ook als een beleving.
Geen persoon die ergens op zijn eentje staat te barbecueën, maar grill en gasten dicht bij elkaar. Zo wordt
het hele proces een activiteit. Een maaltijd bereiden op
de barbecue vraagt tijd en niets is zo gezellig als samen
aperitieven en kokkerellen.”
Goed gezelschap en groenten.
Wat heb je nog meer nodig?
“Groenten bereiden op de barbecue, doe je het best
op een exemplaar met deksel, dan kan het oveneffect
je groenten helpen gaar worden. Met een thermometer kan je de kerntemperatuur van je groente checken,
want aan de buitenkant zie je niet altijd gemakkelijk hoe
gaar de binnenkant is. Zo’n thermometer is bovendien
erg handig om te weten hoe gaar je vlees wordt. Op het
internet vind je per vleessoort tabellen met kerntemperaturen voor vlees dat bleu, saignant of à point is.
Je kunt je groenten bereiden tegelijk met je vlees of je
vis, maar hou dan wel rekening met verschillen in temperatuur. Ook daarvoor is een barbecue met een deksel
handig, want die heeft vaak een metertje voor de temperatuur in de barbecue.”
Liever een barbecue op houtskool
of een exemplaar op gas?
“Groenten lukken op beide, al is een gasbarbecue
gemakkelijker wanneer je weinig tijd hebt. Maar ik zei
eerder al dat je voor een barbecue tijd moet maken. Het
is een beleving. Wie een barbecue wil kopen, beantwoordt voor zichzelf het best eerst enkele vragen. Wat
wil ik met het toestel doen: alleen wat vlees erop bakken of ook experimenteren? Hoe vaak zal ik hem gebruiken? En hoeveel mag hij kosten?” ◗

Twee receptjes
om te proberen

Wortelen op Tunesische wijze
Wat heb je nodig?
Hoe maak je het?
1 bosje jonge wortelen, • Snij het loof van de wortelen,
pijnboompitten,
maar laat 1,5 cm eraan. Schil
olijfolie,
ze en snij ze in de lengte in
1 eetl. komijnpoeder,
tweeën. Leg de wortelen direct
1 eetl. ras el hanout,
op de grill van 200 °C, tot ze
1 eetl. vers citroensap,
een grillpatroon hebben.
1 theel. honing, • Meng de olijfolie met specefetakaas,
rijen, citroensap en honing.
muntblaadjes,
Schep er de wortelen doororanjebloesemwater
heen. Verdeel de wortelen
dan over een bakplaat met
een flinke scheut olijfolie erop.
Grill ze tot ze gaar zijn (zo’n 20
minuten, afhankelijk van de
dikte). Voeg op het eind de pijnboompitten toe.
• Schik de gare wortelen op een
schaal. Werk af met feta en
muntblaadjes.

Gepofte rode biet
Wat heb je nodig?
Hoe maak je het?
4 rode bieten, • Was de bieten. Leg elke biet
een teentje look,
op wat aluminiumfolie en voeg
olijfolie,
olijfolie, zeezout, rozemarijn
rozemarijn,
en knoflook toe. Maak er een
aluminiumfolie
mooie papillot van.
• Pof de papillotten gedurende
35 minuten rechtstreeks op de
grill. Check geregeld met een
satéprikker of ze gaar zijn.
• Laat de bieten afkoelen. Snij
ze dan met een mandoline in
gelijke schijfjes of in blokjes.

Meer receptjes
Op landelijkegilden.be/bbq ontdek je het volledige menu
van Adel en Ivan, plus alle recepten.
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Zo is je dorp

Erfgoed werkt inspirerend. In Heers beleven
de vrijwilligers veel plezier aan samen een dagje in
het park werken. Beetje bij beetje herstellen en onderhouden
ze de Engelse landschapstuin, de boomgaard en de kleine
landschapselementen.

Samen
een kasteel
redden
De Franse uitdrukking voor luchtkastelen bouwen is bâtir des
châteaux en Espagne. Maar enkele tientallen vrijwilligers zochten hun droom noch in Spanje, noch in hogere sferen. Hij is heel
concreet: het kasteeldomein én het kasteel van Heers in ZuidLimburg redden van de ondergang, restaureren en opnieuw in zijn
grandeur doen herleven. Dat ambitieuze en originele plan is goed
op weg om te slagen. Ik sprak op een zonnige lentemorgen in het
park van het kasteel met initiatiefnemers Caroline Geerts en Paul
Lambrechts van de vzw Heerlijk(heid) Heers.

Het kasteel van Heers is gigantisch.
Het vierkante renaissancekasteel
met binnenplaats, geflankeerd door
een neerhof met de grootste tiendenschuur van Limburg, ligt in een kasteeldomein van 23 hectare. Het hoeft
als erfgoedsite zelfs niet onder te doen
voor de landcommanderij van Alden
Biesen. Caroline legt uit dat Heers een
kasteeldorp is, ontstaan en gegroeid
rond het kasteel. “Wanneer het kasteel
vervalt, wordt het hart van de gemeenschap getroffen. Wij vonden dat we dat
niet konden laten gebeuren.”
Eerder was elk renovatieproject vertrokken vanuit een verdienmodel met
een volledig uitgedachte eindbestemming, zoals een hotel of een woonzorgcentrum. Telkens was de conclusie dat
de inrichtingskosten samen met de
restauratiekosten van dit beschermde
monument niet terug te verdienen
waren. “Daarom hebben wij het over
een totaal andere boeg gegooid”, verduidelijkt Paul. “Wij willen het kasteel

T en F Marc Demeyer

stapsgewijs via deelbestemmingen
teruggeven aan de lokale gemeenschap.” “En het kasteel positief in de
kijker plaatsen, met hoop voor de toekomst”, vult Caroline aan. In 2017 is
een groep vrijwilligers gestart om van
het compleet verwilderde domein weer
een kasteelpark te maken.
Om de werken mogelijk te maken,
moest wel een en ander juridisch in
orde zijn. Het kasteel is onbewoond
sinds 2012, maar het pand en het
domein zijn nog steeds eigendom
van een adellijke familie, die evenwel
het onderhoud niet meer op zich kan
nemen. De initiatiefnemers hebben
daarom de vzw Heerlijk(heid) Heers
opgericht en met de eigenaar een
akkoord gesloten dat de vzw alle werken mocht uitvoeren om de toekomst
van het domein veilig te stellen. Vanaf
dat moment konden ze van start gaan.
“Er kwam massaal respons op de
oproep om mee te helpen. Het was
duidelijk dat het kasteel wat losmaakte
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oude glorie wil
bij de mensen. De meesten kwamen
uit Heers en omgeving, sommigen ook
van een heel stuk verder”, herinnert
Caroline zich. De filosofie is enerzijds
dat alle helpende handen welkom zijn,
want iedereen kan opruimen, schoffelen, zagen of hakselen. “Anderzijds
blijk je in de omgeving altijd wel specialisten te hebben die graag hun kennis en talent willen inzetten voor een
inspirerend doel”, zegt Paul. Vandaag
bestaat de vaste kern uit zo’n dertig
vrijwilligers.
Wat tot hiertoe gerealiseerd werd,
gebeurde met heel weinig geld, maar
geleidelijk komt er wat steun – van de
provincie, van Limburg Sterk Merk
en van de Koning Boudewijnstichting.
Samen met het Regionaal Landschap
Haspengouw en Voeren werd een
bewegwijzerde wandeling aangelegd,
dwars door het domein. Zo komt wat
voor sommigen een luchtkasteel leek
stap voor stap dichterbij: een magnifieke erfgoedsite in ere hersteld. ◗
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De appel valt niet ver
van de schoen
Mijn lievelingsschoenen vond ik per toeval. Ik ontdekte ze toen ik in
2019 als spreker langs onze lokale afdelingen trok met het verhaal
van Trias in de Filipijnen, waar ze schoenen maken van ananasvezels.
Mijn schoenen zijn gemaakt van … appel. Ik loop er al een jaar mee
rond en ze zitten nog steeds even goed. Maar wie is de man achter die
schoenen? Wat drijft Mark Vandevelde om de duurzaamste sneaker
ter wereld op de markt te brengen?

Mark, hoe ben jij bij schoenen
terechtgekomen?
“Mijn moeder kocht voor mij op de markt
in Leuven altijd zwart-witte sneakers die
in de toenmalige Sovjet-Unie gemaakt
werden, als antwoord op de Amerikaanse
Converse All Stars. We schuimden er
in de jaren 90 alle festivalweides mee
af en gingen ermee naar de jeugdbeweging. Mijn reclamebureau heeft het
bedrijf achter deze schoenen ondersteund tot de productie stopgezet werd.
Vanwege het jeugdsentiment en omdat
ik het een mooie sneaker vond, hebben
we de schoenen toen overgenomen en er
een hedendaags merk van gemaakt, met
coole fotografie, jongeren, acties met MTV
enzovoort. In 2015 heb ik mijn reclame
bureau verkocht, maar de overnemers
wilden die schoenen er niet bij. We bleven
dus zitten met de Komrads.”
Maar jullie wilden het verschil maken?
“Dat klopt. We schrokken ervan dat
de mode-industrie wat vervuiling
betreft de tweede slechtste in de klas
is. Er is geen sprake van een circulaire economie, want slechts één percent van de materialen wordt gerecycleerd: een oude schoen komt op de
afvalberg terecht. Bovendien zagen we
sociale wantoestanden in de landen
waar de schoenen gemaakt worden.
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Op hetzelfde moment begon onze oudste zoon te ‘brossen voor de bossen’.
Onze kinderen confronteerden ons met
het feit dat onze generatie het wel heel
slecht gedaan had. Uiteindelijk konden we niet anders dan hen gelijk geven,
want onze generatie leefde zonder erbij
na te denken – deels omdat we niet
beter wisten. Voor mijn vrouw Greet en
mezelf was het heel confronterend dat
wij een deel van het probleem waren.
We hebben er dan voor gekozen om
anders te gaan leven. In kleine dingen,
zoals meer in glazen flessen kopen en
dus minder plastic in huis halen. We
hadden nog steeds ons schoenenbedrijf
en wilden ook daar het verschil maken.”
Jullie wilden de duurzaamste
sneaker ter wereld maken?
“We zagen wel toekomst in dat simpele idee, want er was nog geen duurzame sneaker. Toevallig ontmoetten
we iemand die in Portugal in de schoenenindustrie werkte. Hij wist veel over
de productieprocessen en vertelde ons
over appelleer. En ja, dat paste perfect
in ons verhaal. We zijn dan beginnen te
testen, want van appelleer waren nog
nooit schoenen gemaakt, wel zetels.
Maar een schoen of een zetel is een
groot verschil. Zo kwamen we tot een
schoen met een zool van gerecycleerd

rubber en vanbuiten appelleer, als een
ecologisch alternatief voor leer. De
binnenkant en de veters zijn van gerecycleerd katoen en plastic flessen.
Het leer wordt geproduceerd met
pulp van gefermenteerde appelschillen van een Italiaans bedrijf dat appelmoes maakt. Dat gebeurt in Portugal
– in Europa dus, omdat we correcte
werkomstandigheden willen in de
fabrieken. Uiteindelijk konden we het
resultaat van onze droom voorstellen:
de eerste circulaire sneaker, volledig
gemaakt van hergebruikte en gerecycleerde materialen. Eind 2019 zijn we
er de markt mee opgegaan.”
Zit de consument te wachten
op appelschoenen?
“Uit onderzoek blijkt dat een schoen
in de eerste plaats mooi moet zijn,
gevolgd door stevig. Het duurzaamheidsaspect komt op de derde plaats.
Over dat laatste aspect kan je liefst vlot
vertellen en dat is bij ons het geval:
een schoen van appels! Momenteel
bekijken we met de u
 niversiteiten van
Utrecht en Hasselt of we het percentage appels in de schoenen kunnen
verhogen. Dat zit nu op de helft.
Inmiddels werken we ook aan
ons ‘Close the loop’-project. We willen onze sneakers – die al gemaakt
zijn van gerecycleerd materiaal – na
gebruik weer inzamelen en hergebruiken in de zool van nieuwe sneakers. We vinden dat we de verantwoordelijkheid voor wat wij maken bij
de verkoop niet mogen doorschuiven
naar de consument, want dat is een
gemakkelijkheidsoplossing.”
Jullie staan echt niet stil.
“Onze appelschoenen zijn succesvol, maar ook onze Russische sneakers zijn we aan het verduurzamen.

Buitengewone
mensen
“Onze droom was een
circulaire sneaker,
volledig gemaakt
van hergebruikte
en gerecycleerde
materialen.”
Mark Vandevelde

eens na wat jij als kleine consument
kan doen voor een betere planeet? Een
reclamebureau wil ons hierbij ondersteunen. Dat wordt dus vervolgd.”

gemaakt. We zijn met de appelschoeWe willen alleen nog gerecycleerde
nen kunnen starten via een soort van
katoen erin verwerken én onze procrowdfunding, waarbij mensen van
ductie naar Portugal verhuizen.
tevoren hun schoenen betaalden. Zo
Daarnaast zijn we gestart met een
hadden wij het geld om ze te produderde lijn: een sneaker volledig uit de
ceren. Maar nu willen we het anders
oceaan, want ook onze oceanen zijn
aanpakken. We willen aandelen verkofel bevuild. We werken eraan met een
pen aan mensen die echt in ons geloSpaans bedrijf dat draden maakt van
ven. Het wordt een soort van sharefunplastic dat vissers uit de zee halen.
ding, zodat je een deel van ons bedrijf
Dat materiaal willen wij verwerken in
bent. Je investeert in ons bedrijf en
schoenen. Waarschijnlijk kunnen we
deze schoenen lanceren in september.” krijgt er de nieuwe schoen bij. Dat
geeft ons cash om ons te ontwikkelen
en verder te groeien.
Jullie betrekken ook de
consumenten erbij.
We willen de mensen die onze schoe“We hebben met ons bedrijf heel wat
nen kopen, ook aanzetten tot activisme,
financiële sprongen in het onbekende
zonder een geheven vingertje. Denk

Wat is jouw ultieme droom?
“We hebben wel ambitie, want we willen een groot merk worden. Zo willen we naast de Nikes en Adidassen
van de wereld liggen, zodat mensen een keuze hebben wanneer ze
nieuwe schoenen kopen. We bieden
een schoen aan die er goed uitziet, die
goed zit én een deel van de oplossing is.
We verwerken namelijk materialen die
vervuilend kunnen zijn of weggegooid
worden. De toekomst is aan b
 edrijven
die een deel van de oplossing zijn en
niet van het probleem. Ik zou onze
winst ook graag besteden aan heel
toffe projecten, happy profit dus.”
Heb je nog een boodschap
voor onze lezers?
“Durf mee te gaan naar duurzaamheid.
Je hoeft daar niet radicaal in te zijn. Zet
wat kleine stappen en verander hier en
daar een beetje. Onze planeet is wel
rond, maar niet oneindig, hé?” ◗

Ga snel naar pagina 5. Je vindt er een
ledenvoordeel bij aankoop én een
wedstrijd waarmee je sneakers kunt
winnen.
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In gesprek met ...
“Digitale technologie
hield ons verbonden
toen we in ons kot
moesten blijven,
maar wat als je
niemand hebt om
mee te bellen?”
“We hebben de kleine
geluksmomenten weer
omarmd.”

De digitale samenleving

Een kloof of een brug?
In 2020 hebben onze digitale vaardigheden reuzenstappen gezet. We leerden in een ijltempo vergaderen in
Teams, begonnen te e-peritieven op Skype, maakten filmpjes, bankierden online en e-shopten. Waar we vroeger een pc nodig hadden om contact te houden met een vriend die letterlijk ver weg woonde, blijken er plots
101 mogelijkheden om eender waar te keuvelen. Dat deed allemaal deugd, maar zal dat zo blijven en zijn we er
eigenlijk echt op vooruitgegaan? Buiten ging in gesprek met Elke Emmers, verantwoordelijke van het expertisecentrum Inclusive Society van hogeschool UCLL.

Voor één op vier mensen was de
plotse ommezwaai naar meer digitaal
en online communiceren toch niet
zo comfortabel. Zo waarschuwt de
digimeter van Imec – die sinds 2009
met een grote enquête trends rond
het gebruik van media en technologie
in Vlaanderen in kaart brengt – dat
er een steeds grotere kloof is tussen
mensen die vlot digitaal actief
zijn en degenen die onvoldoende
18 | Buiten 3 | juni 2021

T Marleen Van der Velden I Philippe Debroey

vaardigheden bezitten, financieel niet
mee kunnen, moeite hebben met de
technologie op zich of er gewoon geen
vertrouwen in hebben.
Is digitaal communiceren
een blijvertje?
“Beeldbellen, zeker met mensen in
een zorgsituatie, zullen we wellicht blijven doen. Er zijn hartverwarmende
verhalen over hoe we met digitale

instrumenten de eenzaamheid konden overbruggen toen we in ons kot
moesten blijven. Het ging niet vanzelf,
vergde een grote inzet en snelle training van het personeel om het mogelijk
te maken, maar voor bewoners van
woonzorgcentra was beeldbellen een
prima manier om verbonden te blijven met familie en vrienden. Langdurig
zieke kinderen konden van de ene dag
op de andere gewoon aanhaken, toen

“Plots moesten alle kinderen
online huiswerk maken, maar
voor veel gezinnen is een geschikt
internetabonnement onbetaalbaar.”

afstandsleren de norm werd omdat alle
klasgenootjes thuis zaten.
Zelfs bij intiemere momenten zet
ten we nu vaker een camera in. Met
schermen die tweerichtingsverkeer
mogelijk maken kan de partner een
geboorte online volgen en nabij zijn op
dit bijzondere moment. Ons experti
secentrum zocht ook naar manieren
om digitaal waardig afscheid te kun
nen nemen. Streamingdiensten tijdens
een begrafenis waren snel ingebur
gerd, maar met een goede omkadering
door de professionele zorgverleners
kan het nog intiemer, wanneer we via
een beeldscherm toch verbonden blij
ven met zeer zieke familieleden die we
fysiek niet terzijde mogen staan.”
Zijn we elkaar nu nabijer geworden?
“Wie het afgelopen jaar stevig gewerkt
heeft aan zijn digitale vaardigheden,
heeft een nieuwe vorm van samenle
ven ontdekt. Je herkent het wel: we
zien de tijdsverspilling in pendelen
naar het werk, we hebben anders leren
feestvieren. We hebben meer waar
dering voor de kleine momenten van
geluk en samenzijn: een kaartje, een
raambezoek ... Toch knaagt het nog bij
sommige mensen, want deze techniek
helpt hen niet vooruit. Als ze eenzaam
zijn, is er niemand om mee te bellen.

Als de internetaansluiting hapert, kun
nen de kinderen geen huiswerk maken.
Als ze bang zijn om op het verkeerde
knopje te drukken, doen ze geen bank
zaken of online aankopen.”

mails – die mensen nietsvermoedend
hun paswoord of bankrekeningnum
mer ontfutselen – omdat ze de risico’s
van deze technologie niet steeds goed
inschatten.”

Welke stappen kunnen we zetten
om de digitale kloof te dichten?
“Iedereen een pc, tablet of smart
phone geven, is niet de ultieme oplos
sing, want je hebt er een internetabon
nement voor nodig. Maar wie raakt wijs
uit dat aanbod? Het is ook niet goed
koop. Het bracht in 2020 voor veel men
sen onvoorziene en soms onbetaalbare
extra kosten met zich mee, want kinde
ren huiswerk doen maken op openbare
hotspots is geen alternatief.
De echte investering is mensen bij
staan, hen opleiden en ondersteunen
bij het ontwikkelen van digitale vaar
digheden. Dat kan via laagdrempelige
leermomenten en de ‘kleine vrijwilli
ger’ die even bijspringt. ‘Mediawijsheid’
verwerven is een grote stap voor
uit: slagen we erin om al wat aange
boden wordt ook zinvol te gebruiken?
Onze jeugd is geboren in het digitale
tijdperk. Ze voelen als het ware van
nature aan hoe al die dingen werken
en fungeren vaak als ‘helpdesk’ voor
hun (groot-)ouders. Maar ook jonge
ren laten zich vangen door phishing

Zullen we ook in onze vrije
tijd digitaal blijven?
“Uiteraard zal onze vrije tijd zich toch
vooral offline afspelen, maar we heb
ben ervaren dat er online heel wat
mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld
deel te nemen aan vergaderingen
waarbij de verplaatsing een drem
pel is. Dus ik verwacht dat digitaal een
optie blijft voor sommige engagemen
ten, zoals bestuursmandaten. Uit deze
coronacrisis kunnen we drie lessen
trekken. We nemen vaker en gemak
kelijker deel aan vergaderingen, oplei
dingen, enquêtes enzovoort. We den
ken na voor we ons verplaatsen (duur
zaamheid) en controleren vooraf de
druktebarometers. We hebben ook
een andere kant van de digitale wereld
ontdekt. Via beeldbellen kom je bin
nen bij de mensen. Je ziet de kat langs
het scherm passeren, kleuters komen
even dag zeggen tijdens een sessie.
Zelfs de strengste leerkracht wordt zo
plots veel menselijker.” ◗
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Een graszodenbedrijf is allerminst alledaags en ook de machines (hier een oogstmachine) zien er bijzonder uit. Vader
Albert Van den Bulck begon de kwekerij van 30 ha in Wiekevorst in 2000. Zonen Raf en Glen werken er ook. De eerste
nood: biljartvlakke gronden. En dan: water (niet vanzelfsprekend bij onze huidige droge zomers), bemesting, een
minimum aan onkruidbestrijding en veel maaibeurten. Er wordt gezaaid vóór 1 mei en in het najaar tot november. De
oogst volgt het jaar nadien. “De vraag is alleen maar gestegen”, vertelt Raf, “en door corona is er zelfs nog meer aandacht
voor de tuin.” Moeten ze niet elk jaar grond bijvoegen? “De meest gestelde vraag”, zegt Raf, “maar na twintig jaar weten
we: dat hoeft niet. Wij voegen ook telkens meststoffen toe en een deel van de wortels blijft zitten, dat is extra massa.” Hun
kant-en-klare zoden worden vooral afgenomen door tuinaannemers en particulieren. Info: avandenbulck.be
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Boer & landschap

Weiden zonder koeien
T Peter Vandeweerdt F MetteS fotografie

>>

Jong geleerd
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Handen

Wist je dat wij, mensen, een opponeerbare duim hebben?

Welja, onze duim kan alle andere vingertoppen aanraken,
waardoor we dingen heel precies kunnen vastnemen en hanteren.
Je staat er wellicht niet bij stil, maar dat vereist van de hersenen een perfecte
coördinatie. We hebben een lange evolutionaire weg afgelegd vooraleer we
daartoe in staat waren. Met onze gouden handen
maken we de prachtigste dingen. Vissen hebben geen handen,
maar wel vinnen, waarmee ze zwemmen dat het een lieve lust is.
Vogels kregen een stel vleugels. En eerlijk, als je mocht kiezen,
wat wordt het dan voor jou? Gouden handen?
Vleugels om mee te vliegen? Of ga je voor de vinnen?
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Wat heb je nodig?
Vingerverf,
papier,
stiften of krijtjes,
verfborstels

Handige
Haan
Hoe ga je te werk?

• Doe verf op je hand. Tip: als je elke vinger
een ander kleur geeft, heb je al meteen
een kleurrijke staart.
• Leg je hand midden op een blad papier.
Je duim wijst naar boven, je andere vingers zijn lichtjes gespreid. Goed drukken.
Je duim vormt de kop van de haan, de vier
andere vingers zijn de staart.
• Met enkele driehoekjes maak je de bek
en de kam van de haan.
• Versier de staart.
• Teken de poten met stiften of krijtjes.
Welk dier kan jij maken van een hand
afdruk? Probeer het maar. Laat je fantasie
de vrije loop.

Handen
aan de ploeg voor

Rebus

plattelandsklassen

Kies resoluut voor kwaliteit,
met focus op onderwijs
Plattelandsklassen had de afgelopen jaren
heel wat omhanden. Allerlei projecten – zoals
het educatief materiaal ontwikkelen, of tentoonstellingen, plattelandspaden en evenementen
opzetten – waren interessante en innovatieve
denkoefeningen. Maar in het schooljaar 20212022 wil Plattelandsklassen opnieuw naar haar
kernactiviteit: meerdaagse plattelandsklassen
organiseren en het netwerk van kijk- (en doe-)
boerderijen in functie van daguitstappen ondersteunen, ook in het kader van STEM-vakken op
school. Die handschoen nemen ze ten volle op,
maar natuurlijk hebben ze nog wel meer achter de hand.
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Wonen op het platteland

Energiezuinig
én voor het leven
Een dakappartement inruilen voor een gelijkvloerse, moderne nieuwbouw, waarin je niet alleen levenslang kunt wonen, maar die ook nog
eens energiezuinig is. Dat is de keuze die Tim en Jana Coster een paar

Door de inplanting en het ontwerp hebben Tim
en Jana de hele dag zon in huis.

jaar geleden gemaakt hebben. Wij trokken naar Keerbergen voor een
leuke babbel.

T Guido Staels en Karel Lhermitte F Jan Crab

Van appartement
naar moderne nieuwbouw
Waarom ruilen jonge vijftigers hun
dakappartement in voor een open
bebouwing, terwijl hun leeftijdsgroep vaker de omgekeerde beweging
maakt? Tim geeft antwoord: “We vonden het steeds minder aangenaam om
te wonen in een appartementsgebouw
met zestig entiteiten. Je hebt er meer
verkeer en lawaai, ook binnen in het
gebouw. Meer huurders, die doorgaans
24 | Buiten 3 | juni 2021

iets nonchalanter zijn dan de eigenaars
zelf, ook meer honden. De mensen
hielden ook steeds minder rekening
met elkaar.” Jana gaat verder: “We verlangden naar meer rust, in een groene
omgeving. We kozen bewust voor een
nieuwbouw, om te kunnen starten
vanaf een wit blad. We wisten ook hoe
ons huis er moest uitzien. Jaren geleden zagen we in de weekendbijlage
van een krant de beschrijving van een
moderne woning die ons aansprak.
We hebben het artikel bijgehouden en

hebben de woning bezocht tijdens een
Openhuizendag. Toen we een geschikte
bouwgrond gevonden hadden, hebben
we contact opgenomen met dezelfde
bouwfirma (Arkana) en architecten
(Stam). Bouwen met hen was bouwen
op maat én bouwen zonder zorgen.”

Levenslang wonen
De woning van Jana en Tim is gelijkvloers gebouwd. Hiermee kiezen zij

Energie en
woningen
bewust voor het concept van levenslang wonen. Dat vertaalt zich in nog
heel wat andere elementen: ruimten die naadloos in elkaar overvloeien, grote en makkelijke schuifdeuren, voordeur en terrasdeur zonder opstapjes tussen de binnen- en
buitenruimte ... Door de inplanting
en het ontwerp van de woning volgt
de zon de hele dag. Jana: “We
wilden de hele dag veel zon en
licht in huis hebben. ‘s Morgens
komt de zon op in de slaapkamers. ‘s Avonds is er zon in
de zitruimte. In de loop van de
dag is er vooral zon in de keuken. Omdat er op het zuiden over
de volledige breedte een luifel
hangt, is er nooit een overdaad
aan opwarming. De zon schijnt
wel binnen in de winter, als ze
laag staat, maar ze wordt buitengehouden in de zomer. Op
het oosten en het westen zijn
er zonneschermen, die automatisch
openen of sluiten afhankelijk van de
binnentemperatuur.”

Energiezuinig wonen
Het huis van Jana en Tim is een
BEN-woning (zie kader) en verbruikt
dus weinig energie. De energie die
nog nodig is, komt uit groene energiebronnen. Dat is een bewuste keuze
van Jana en Tim. Tim legt uit: “We
wilden niet alleen levenslang wonen,
maar ook energiezuinig. Een BENwoning moet een E-peil hebben van
E30 of lager. Het E-peil van onze
woning is 11, omdat we onder meer
een warmtepomp en 16 zonnepanelen geplaatst hebben, maar ook vloerverwarming en een dikke laag isolatie.

De warmtepomp en boiler staan allebei in de garage, zo dicht mogelijk bij
de badkamer, allemaal ingrepen om
zo weinig mogelijk warmteverlies te
hebben. Omdat ook water bijhouden
belangrijk is, gaat de overloop van de
verplichte regenwaterput niet naar de
riolering, maar naar een wadi in de
tuin, waar het water geleidelijk in de
bodem kan dringen.”
Het is moeilijk in te schatten of ze al
deze investeringen om het E-peil te verlagen kunnen terugverdienen en op
hoeveel tijd. “Laat ons hopen dat er wat
rendement is,” lacht Jana, “want niemand kan in de toekomst kijken. Door
het afschaffen van de terugdraaiende
teller is bijvoorbeeld het rendement van
de warmteboiler en de zonnepanelen
deels verloren. Dat is jammer, en volgens ons niet netjes van de overheid.”

Huis van de Toekomst

Wie bouwt, heeft een vergunning nodig, waarmee de overheid
aangeeft wat mag en wat niet mag.
Sinds 2010 verplicht een Europese
richtlijn om de normen voor
‘Energieprestaties en binnenklimaat’ (EPB-eisen) te volgen. In 2021
moet een nieuwe woning BEN zijn
of ‘bijna energieneutraal’, wat overeenkomt met een E-peil van minder dan of gelijk aan 30. Voorheen
was het 40. Het E-peil drukt uit
hoeveel kWh energie nodig is per
‘geklimatiseerde oppervlakte in
m²’. Een woning met een E-peil
van 30 springt 50 tot 60% zuiniger
om met energie dan een conventionele woning, wat positief is voor
het verbruik zowel als de uitstoot.
De bouwsector moet verduurzamen met het oog op de klimaatafspraken, want gebouwen en woningen zijn verantwoordelijk voor 40%
van de CO2-uitstoot in ons land. Op
dit moment is slechts 5% van het
totale woonpark BEN of beter (passief of nul-op-de-meter). Er is dus
nog genoeg werk in de bouw.

“Als kind bracht ik eens een bezoek
aan het ‘Huis van de Toekomst’ in
Vilvoorde”, vertelt Tim. “En als jongvolwassene keerde ik eens terug. We
namen daar veel ideetjes van over,
maar uiteraard was niet alles uitvoerbaar. Het blijft vaak bij persoonlijke
keuzes, getoetst aan de portemonVakantiegevoel in huis
nee. Het moderne domoticasysteem
van ons huis heeft veel mogelijkheden.
Jana en Tim zijn heel gelukkig met
De zonneschermen die automatisch
hun huis en hun tuin, die er duidelijk
openen of sluiten, zijn daar een goed
een verlengstuk van is. Omdat er zoveel
voorbeeld van, of dat het geluid van de
glaspartijen zijn, is er veel contact met
muziekinstallatie automatisch gedimd buiten, met de flora en fauna, met het
wordt wanneer iemand aanbelt. Als
weer, met de verschillende seizoenen.
we ons huis verlaten, kan er ook nooit “Dat geeft ons gewoon een goed gevoel”,
een licht ‘blijven branden’ door een
zegt Tim. “Vanaf de eerste dag al”, vult
vergetelheid, want het systeem schaJana aan. Met de woorden “We zijn op
kelt de lichtpunten en gekoppelde
vakantie in ons eigen huis”, sluiten Tim
stopcontacten uit.”
en Jana ons gesprek af. ◗
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Huis & tuin

Het wordt hopelijk weer een
mooie zomer. Overdag zon en
een aangename 25 °C, ’s avonds
zwoel, ‘s nachts een verkoelende regen die naar een montere
ochtend leidt. Helaas is de kans
groot dat het anders uitvalt. Als
de trend van de voorbije jaren
doorzet, kan het alweer een hete
en droge zomer worden waar-

Verkoeling
zoeken
Bomen
koelen het best
In de tuin vind je de meeste verkoe-

in we snakken naar verkoeling. ling onder een boom. Zitten onder een

magnolia’s of appelbomen – blijven kleiner dan 6 meter. Als dat nog
te groot is, opteer dan voor een grote
struik die je opkweekt als een meerstammige kleine boom op maat van
jouw tuin. Een hazelaar, kornoelje
(cornus) of de zevenzonenboom (heptacodium) is daarvoor zeer goed
geschikt. Ideaal heeft een tuin meer
dan één schaduwplekje. Een combinatie van bomen en struiken die
het zonlicht meer of minder filteren,
geeft een aangenaam effect. Is er echt
geen plaats voor een boom en wil je
toch meer schaduw in je tuin, dan zijn
hagen ook een interessante optie.

grote, robuuste boom, met een brede
kroon en veel bladeren is echt wel de
om de zomer door te brengen max op een hete zomerdag. Zet een
gemakkelijke klapstoel open, leg je
binnenskamers in de koele airco, voetjes op een bankje, neem een boek
of badend in het zwembad tot je erbij en beloof jezelf (g)een dutje te
doen. Een volgroeide boom kan tot
verrimpeld bent. In de schaduw 400 liter water per dag verdampen. De
is het altijd enkele graden fris- subtiele luchtverplaatsing in de schaduw van de boom als gevolg daarvan,
ser en op een hete luie dag is het verklaart het verkoelende effect. Het
toch nergens beter toeven dan is er meteen enkele graden aangenamer om er te toeven dan in de zon. Een
onder een grote boom of groene hoge boom met overhangende takken
pergola. T Marleen Van der Velden biedt de meeste schaduw.
Het is beslist goed zitten onder
een trompetboom (catalpa),
een Europese netelboom (celHet staat intussen wel vast dat groen tis) of een okkernotenboom
verkoeling brengt op hete dagen, al (juglans). Maar zo’n reus past
zijn de wetenschappers het nog niet misschien niet in jouw tuin.
eens over de exacte cijfers. De meeste Sommige boomcultivars – zoals
schaduw en koelte komt van bomen en mispels, kweeperen, kleine
en,
een door gro
grote planten met veel bladeren. Dat is
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Ook klimmend
groen helpt koelen
Basisplanten en opvullers
Net zoals een tuin wordt een pergola interessanter met meer plantensoorten. Als basisplant(en) voor je
pergola kies je er eerst die veel blad
hebben en snel groeien. Maar overdrijf niet. Planten die ranken maken
van 10 meter per jaar zijn niet geschikt
voor een kleine pergola. Daarom is
een klimroos of blauwe regen misschien te overweldigend voor je pergola. Kamperfoelie, trompetklimmer , kiwi, Duitse pijp , jasmijn, klimop,
wilde wingerd, druiven en (liefst stekelloze) bramen laten zich goed leiden en krijgen genoeg blad om schaduw te geven onder een pergola. De
Toscaanse jasmijn met witte bloemen
is een interessante groenblijvende
klimmer. Voor extra veel bloei, vul je
aan met bloemplanten zoals clematis,
passiebloem en eenjarige klimplanten.
Ga voor meerdere soorten die mekaar
opvolgen in bloei. Wil je bedwelmende
geuren? Dan zijn rozen of kamperfoelies iets om naar uit te kijken.

Snel resultaat met eenjarigen
Tegenwoordig zijn eenjarige klimmers niet alleen te koop als zaaizaad, maar ook als jong plantgoed.
Het zijn planten die vooral veel kleur
met zich meebrengen. Denk maar
aan Oost-Indische kers, pronkerwt,
suzanne-met-de-mooie-ogen, kanariekers, hyacintboon en purperklokje.
Wil je iets speciaals voor deze
zomer? Probeer dan staakbonen als
zonnescherm of langs een pergola.
Ze wikkelen zich langs een stevige
steun tot twee meter hoog en bloeien
rijkelijk. Naargelang van de variëteit
zijn de bloemen wit, rood of paars en
krijg je er heerlijke snij-, droog- of
sperziebonen bovenop.

Leiden, binden en snoeien
Soorten zoals klimop en wilde wingerd hechten zichzelf vast aan de
balken van de pergola. Andere soorten trekken zich met hun klimranken
omhoog en hebben daar een steundraad voor nodig. Je kunt ze ook spiraalsgewijs langs de steunpaal wikkelen en vastbinden waar het goed
uitkomt.
Het gewicht van een grote klimplant
mag je niet onderschatten. Om hem
onder controle te houden en alles
niet te laten overwoekeren moet je
jaarlijks snoeien. Al wat boven de pergola uitsteekt, mag weg. Vervolgens
snoei je na de bloei zoals de plant
dat wil. Voor de ene soort betekent
dit dat je in de zomer snoeit, voor de
andere moet je in de winter de snoeischaar bovenhalen. Het is immers
niet de bedoeling dat je de toekomstige bloemknoppen wegknipt. Dat
zou jammer zijn. Voorzie jezelf van
een goede, stevige ladder om te werken. Planten die de neiging hebben
om andere planten te overwoekeren,
hou je extra in toom. Druiven moet je
tijdens de zomermaanden bijknippen als de ranken te lang worden.
Uiteraard hebben klimplanten baat
bij extra water bij droogte en bloeien
ze nog meer als ze regelmatig voedingsstoffen krijgen.

Boom, struik
of klimplant?
Vraag steeds advies
aan teler
of tuinwinkelier.
Zo komt de juiste plant
op de juiste plek.
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Een pergola begroeid met klimplanten is eveneens een koel toevluchtsoord op hete dagen. Je kan
kiezen uit zoveel soorten planten
dat je van april tot oktober tussen en
onder de bloemen kan zitten. Alle
kleuren zijn beschikbaar, van wit en
pastel tot vlammend rood en paars.
Wil je er een zwoel geurtje bij? Dat
kan, want er is een royaal assortiment klimplanten. Met groenblijvende soorten is de pergola zelfs in
de winter een fijne plek.
Het eerste waaraan je moet denken, is de maat en draagkracht van de
pergola. Sommige planten groeien
behoorlijk volumineus uit en kunnen de pergola overbelasten met
hun gewicht. Hou daar zeker rekening mee, bij een bestaande pergola
zowel als een nieuwe. Staanders van
minstens 12 cm dik zullen de meeste
klimplanten wel kunnen dragen.
Uiteraard zullen jonge planten het
eerste jaar nog slechts beperkt schaduw geven. Dan is het nog beredderen met bamboematten, kastanjehekken of zonnedoeken.

Huis & tuin
T Marleen Van der Velden
en Saartje Deroost
F ©Shutterstock.com

Hoe hou je
de gft-bak

vrij van
maden?
Nu het kwik stilaan wat hogere
temperaturen aanduidt, worden we
opnieuw geconfronteerd met enkele
ongemakken die het warmere weer
met zich meebrengt. Vieze geuren en
ongewenste bewoners in de gft-bak
is een van de meest wansmakelijke.
Gelukkig hebben we tips om die ongenode gasten te weren. Uiteraard houd
je de bak het best goed schoon, met
water en soda. Bleekwater of detergenten gebruik je beter niet, want die
schaden het composteringsproces.
Leg van onderen in de bak wat krantenpapier of stro. Dat zal vocht absorberen en voorkomen dat afval aan de
bodem plakt.
Toch last nog van maden of ander
ongedierte? Meng dan schoonmaak
azijn met wat water en giet dat mengsel in de gft-bak. Hou met een steen
of een wasknijper het deksel van je
bak een beetje open, want maden
en andere insecten houden niet
van de azijngeur en slaan op de
vlucht. Ben jijzelf ook niet zo’n fan
van die geur? Probeer dan hetzelfde trucje met etherische olie
van lavendel. (SD)

28 | Buiten 3 | juni 2021

Steungaas

voor hortensia’s

Bij tuinhortensia’s zoals de ‘Annabelle’ worden de bloempluimen soms zo zwaar dat de
stengels kunnen afkraken bij regen of wind.
Met een steungaas hou je ze op een elegante
manier overeind. In de moestuin is dit sterke
tuinnet uit polyethyleen populair als een verticale klimsteun voor boontjes en erwtjes, maar je kunt een grote strook ervan ook horizontaal over
een groep van planten leggen. De stengels en de bladeren groeien vlotjes doorheen het net, want de mazen zijn minstens 15 cm groot. De planten kunnen nu wel nog meedeinen met de wind, maar ze buigen niet
door of breken niet af. Ook grote pollen van persicaria kan je ondersteunen op deze manier, zodat ze niet openvallen na een regenbui. Na de
winter, wanneer je de planten snoeit, haal je het net tijdelijk weg ◗

Koffiedik

Een heerlijk kopje koffie gezet? Wat doe jij daarna met het koffiedik?
Gewoon weggooien is zonde, want je kan het voor veel toepassingen
gebruiken.

• Koffiedik is de ideale plantenvoeding voor soorten die van een
lichtzure bodem houden, zoals rozen, hortensia’s en lavendel.
• Zowel katten als slakken houden niet van koffie. Een flinke
hoeveelheid koffiedik rond je moestuin houdt op milieuvriendelijke
wijze ongewenste bezoekers weg.
• Koffiedik helpt ook tegen vieze geurtjes. Plaats bijvoorbeeld een
schaaltje met koffiedik in de koelkast om onaangename geurtjes weg
te krijgen. Zo’n portie koffiedik werkt natuurlijk slechts
enkele dagen als geurverfrisser, dus vernieuw het
koffiedik regelmatig.
• Ook in de badkamer is koffiedik nuttig. Zo
is het de ideale scrub en het zou donkere
lokken een boost geven. Achteraf je
bad of douche goed uitspoelen is wel
noodzakelijk, natuurlijk. (SD)

Tomaten onder dak
Een serre is geen noodzaak, maar tomaten
groeien duidelijk beter met een afdakje
boven hun hoofd. Ze zijn er wel afhankelijk
van de tuinier. Hoe hoger het dakje, hoe
langer de stengels kunnen groeien en des
te meer tomaten. Tomatenplanten houden
van veel warmte en van water aan hun
wortels, maar zijn tegelijk gevoelig aan
nattigheid op hun stengels en bladeren.
Geef zeer regelmatig water bij droog
weer, zodat er altijd gelijkmatig water ter
beschikking is.
Wil je nu nog starten met tomaten? Koop
dan meteen een jonge plant, want het is
veel te laat om nog te zaaien. Zet de jonge
planten tot aan de helft van de stengel
in een groot plantgat. Zo maken ze extra
wortels aan en staan ze stevig verankerd. ◗

Nuttig tuindiertje

De regenworm
Regenwormen worden ook weleens de
beste vrienden van de tuinier genoemd. In
onze tuin vinden we grofweg drie soorten
wormen. Elke soort werkt op een unieke
manier mee aan de verbetering van de
grond. Hun gangen zorgen ervoor dat regenwater goed bij de wortels van planten en
bomen kan komen. Wormen trekken hun
voedsel ook in de grond, waardoor ze alles
met elkaar mengen. Die recyclage van dood
plantenmateriaal maakt de grond luchtig en los. Bovendien zijn de uitwerpselen
van de regenwormen voeding voor de planten. Jammer voor de regenwormen dat ze
een lekker hapje zijn voor vogels en mollen,
die op hun beurt graag geziene gasten zijn
in elke tuin. Een regenworm mijdt zonlicht,
maar reageert op trillingen.

Rozemarijn
Tijm

Salie
Oregano

Vier zonnekloppers

voor je kruidentuin

Tijm, rozemarijn, oregano en salie kan je dagelijks gebruiken in je
keuken: vers of gedroogd meng je ze in gerechten, maar ook in de tuin
zijn ze mekaars perfecte compagnon. Alle vier willen veel zon, een
droge grond en niet te veel voedingsstoffen. Wanneer ze voluit groeien,
toom je ze in door veel te oogsten, in de zomer én de winter. Jonge
rozemarijn moet je in de winter beschermen tegen de kou.
Wil je deze kruiden bewaren? Oogst dan in de zomer jonge sterke
toppen of de bovenste gave blaadjes. Was ze en droog ze op een
donkere plek met goede ventilatie. Spreid ze open op een hor of
hang ze op in bundeltjes, maar het gaat sneller in de oven of in een
kruidendroogtoestel. Gebruik minder van gedroogde kruiden dan van
verse: 3 eetl. verse blaadjes = 1 eetl. gedroogde kruiden. ◗

Uit schrik
dat zo’n trilling een
mol aankondigt, kruipt
de worm naar boven. Daar
wacht dan de merel of het
roodborstje die hem al trippelend
naar boven lokten. Vind je regenwormen
maar vieze beestjes? Bedenk dan ze tegelijk
mannelijk en vrouwelijk zijn, tien h
 arten
hebben, ademen door hun huid en een
staart hebben die vanzelf weer aangroeit
als hij afgebroken is. ◗

Giftig goud

Opgelet, de zaden die
de
groeien in de peulen van
n
ee
goudenregen bevatten
giftige stof.

De picknick zat in een koeltasje,
zodat het lekkers onderweg
heerlijk fris bleef.
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Bicknicken
& Biken

Geel, 2 mei Traditioneel organiseren de afdelingen van
gewest Geel op de laatste zondag van mei de sneukeltocht
Bikken & Biken, waarbij je van het voorgerecht, langs het
hoofdgerecht, naar het dessert fietst – een concept dat inmiddels breed verspreid is in Landelijke Gilden. Maar net als
vorig jaar kwam corona roet in het eten gooien. Toch zijn de
Geelse afdelingen niet bij de pakken blijven zitten. In overleg
met het lokale bestuur hebben de bestuursleden een alternatief gezocht en gevonden dat mogelijk was bij de geldende
maatregelen.
In samenwerking met lokale (hoeve)winkels konden deelnemers op 3 zondagen in de maand mei een picknickpakket afhalen. Ze kregen meteen ook een routebeschrijving
voor een fietstocht van 50 of 23 km. Op die
manier konden de deelnemers binnen
het eigen gezin of in een kleine groepsbubbel genieten van een leuke fietstocht met onderweg een heerlijke picknick. Levensgenieters kregen de
mogelijkheid om een luxepakket
te bestellen, waarbij de picknick aangevuld werd met een
flesje bubbels. Omdat iedereen de picknick meekreeg
in een koeltasje, bleef
het lekkers onderweg
heerlijk fris. ◗
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