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W e moeten niet eens veel jaren 
terug gaan in de tijd, of de be-
grippen 'natuur' en 'tuin' werden 

beschouwd als dingen die niet samen kunnen 
gaan. 'Natuur' is er vanzelf en een tuin is kunst-
matig, tot zover de toen geldende mening bij 
velen. Vandaag de dag zijn de meningen wat 
genuanceerder. De jaarlijks terugkomende 
tuinvogeltellingen en zomerse tuinvlindertel-
lingen zijn er het bewijs van. Waar verschillen 
beheerswerken in natuurgebieden van tuin-
werkzaamheden? Maaien, bepaalde gepre-
fereerde soorten vrijstellen van concurrentie, 
planten en snoeien, als je het oplijst is dat toch 
ook allemaal niet zo 'vanzelf '. Gaat het over het 
oppervlakte van de beheerde percelen? Gaat 
het om de soorten die ter plekke geprefereerd 
worden? Voor een vogel die een broedplaats 
zoekt, voor een vlinder die nectar zoekt, maakt 
het allemaal niet veel uit. Grofweg drie kwart 
van alle wilde planten en dieren kunnen zich 
evengoed thuis voelen in een tuin als in 'de na-
tuur'. En heel wat soorten blijken het zelfs beter 
te doen in tuinen dan erbuiten. Hommelnesten 
groeien sneller in tuinen bijvoorbeeld, om-
dat er in tuinen tegenwoordig haast jaarrond 
bloeiende planten en struiken staan. De vroege 
lente in februari dit jaar als voorbeeld. In onze 
tuin bloeiden allerhande zgn. winterbloeiende 
struiken: Viburnum, Mahonia, struikkamperfoe-
lie. Daarbij nog het feit dat wij graag beschutte 
hoekjes creëren in onze tuinen, uit de wind en 
in de zon, dan kan je wel denken waar de 'vroe-
ge vogels' zich het prettigste voelen.

Begrijp mij niet verkeerd, er blijft nog altijd een 
flinke portie planten en beesten die het moeten 
hebben van natuurlijke open ruimte, maar voor 
heel veel soorten spelen tuinen een steeds groei-
ende rol van levensbelang in hun bestaan.

Met grofweg 10% van Vlaanderens opper-
vlakte bestrijkend, nemen tuinen ongeveer 

evenveel ruimte in als natuur en bos. Landbouw blijft goed voor onge-
veer 50% van het Vlaamse land. Die 10% tuinoppervlakte kan veel be-
tekenen voor al wat leeft. Naar gelang de aard van het beestje, kan een 
tuin voldoende zijn om een hele populatie in stand te houden, of de tuin 
kan deel uitmaken van een tuinenlandschap, waarin eekhoorntjes alles 
vinden wat ze begeren. 

Een tuin kan ook een 'stapsteen' zijn tussen grotere geschikte bio-
topen, een halte voor vogels die migreren, noem maar op...

In je tuin bepaal jij voor een groot deel wat er groeit en leeft. Los van de 
buren, spelen ook het klimaat en de bodemgesteldheid een belangrijke 
rol daarin. De weelderigste tuin krijg je als je inspeelt op die zgn. a-bioti-
sche factoren. Geen moerasplanten op een droge heuveltop bijvoorbeeld.

Eén zaak blijft altijd fundamenteel: gebruik geen pesticiden ! Als een 
plant problemen heeft, schimmel, bladluizen, dan betekent zulks dat ze 
niet op de juiste plek staat, waardoor ze zwak is en vatbaar voor ziekten. 
Misschien is er elders in de tuin een betere plek? Of misschien is het 
gewoon geen soort die past bij de grond of het klimaat, dan kan je die 
beter weer wegdoen.

Gebruik ook geen chemische meststof, die chemicaliën zijn dodelijk 
voor het bodemleven, de regenwormen sterven, de zwamdraden ver-
branden, waarlangs anders ondergronds voedsel van plant tot plant 
wordt doorgegeven. Humus en compost zijn de gezonde alternatieven.

Hoe diverser je tuin is, hoe meer verschillende soorten er zullen kunnen 
leven. Een zonnig stapelmuurtje, een vijver, een dichte haag, bomen, een 
schaduwrijk hoekje. Elke plek trekt bepaalde soorten aan. Probeer je tuin 
ook zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de omgeving. Een heidetuintje 
in de Scheldemeersen zal moeilijk aan heide gebonden soorten aantrek-
ken, daarvoor is het wellicht te klein en te ver van een echt heidegebied 
gelegen. Een bloemenweide en een vochtig bosje zal op die plaats meer 
voldoening schenken. Vogels, insecten en wilde planten zullen snel zo'n 
bloemrijk stukje Scheldeland vinden en naar waarde weten te schatten.

Wil je zelf ook je tuin natuurrijker maken, dan is het hoe dan ook de 
beste leerschool om te gaan zien bij anderen die er al langer mee bezig 
zijn. Uit hun successen en tegenslagen kan je veel leren. Onze OpenNa-
tuurTuinenDag van Natuurpunt afdeling Vlaamse Ardennen, is daarvoor 
een unieke gelegenheid. Je komt is vrij nieuwe tuinen en tuinen die al 
tientallen jaren aan het ontwikkelen zijn, grote tuinen en kleine tuinen, 
de ene al wilder dan de andere. Hoe wild wil jij jouw tuin?

Met een minimum aan verplaatsingen kan je dus op zondag 19 mei, 

Zes natuurrijke tuinen zetten hun tuinhek open op zondag 19 mei, van 10 tot 18 uur
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van 10 tot 18 uur, zes tuinen bezoeken. 1 tuin in Horebeke, 2 tuinen in Schoris-
se, honderd meter van mekaar en 3 tuinen in Zulzeke, die je op een wande-
ling van een kilometer allemaal kan bezoeken.

In sommige tuinen krijg je kans op een hapje en een drankje. In andere 
tuinen zijn er plantjes te koop, of tuinboeken en diens meer. Voorzie je, zodat 
je er een mooie daguitstap kan van maken.

Concreet:
HOREBEKE:
De tuin van Karen en Filip, Korsele 31 (Geuzenhoek): een natuurvriendelijke 
tuin zoals die voor iedereen wellicht haalbaar is. Veel bloemen, biologische 
groententuin, hagen, boomgaard met voskopschapen.

SCHORISSE:
Parkeren kan op de weide van Breeweg 6 en beperkt in de Stokstraat. 

De tuin van Ans en Ronny, Stokstraat 54 : feitelijk zijn het 3 tuinen, samen 
zo'n 1,2 ha., veel (bijzondere) bomen en voedselbos in ontwikkeling. De eerste 
tuin ligt om het huis en is al sinds 1987 in ontwikkeling. De tweede ligt aan de 
overkant van de straat, een bostuin o.a. met schaapjes, het derde deel is pas 
sinds eind 2016 aangekocht en in ontwikkeling, o.a. een flink stuk bloemrijk 
grasland.

De tuin van Henny en Franky, Breeweg 6 : een grote boerderijtuin, groen-
tentuin, serre met cactussen en tomaten, boomgaard met groot- en kleinvee. 
Bijenkasten (UG-kweekprogramma) . Veel bloemen, eigen waterzuivering, 
warmtepomp, broodoven.

ZULZEKE:
Parkeren kan in de Zulzekestraat, Nophovestraat 3 ligt slechts een 200 meter 
van Zulzekestraat 81.

De tuin van Brigitte en Filip, Nop-
hovestraat 3: van oppervlakte een typi-
sche verkavelingstuin, waarin al tientallen 
jaren (sinds 1990) getuinierd wordt met 
oog voor de natuur. Het gazon is bloemrijk 
grasland, borders met wilde planten, hout-
kant...

De tuin van Hilde en Eric, Zulzekestraat 
81: ook een kleine tuin (alles staat op 10are) 
kan groots zijn en plaats bieden aan natuur. 
Het is sinds 1982 de tuin van kunstenaars, 
een vijvertuin, een beeldentuin. Eric maakt 
o.a. prachtige, natuurlijke wandelstokken 
en die zijn ook te koop.

De tuin van Ilse en Stephen, Zulze-
kestraat 45: “Hof ter Smidse”. Op 2 ha. van 
de verbouwde hoeve, ontwikkelt land-
schapsarchitect Stephen een bloemrijke, 
onderhoudsvriendelijke tuin. De oudste 
aanplantingen zijn van pas 4 jaar terug, de 
vele bijzondere (fruit)bomen zijn dan ook 
nog jong. Borders met gemakkelijk te on-
derhouden sierplanten, boomgaard, bloe-
menweide, groententuin. Op de omliggen-
de gronden kweekt de broer van Ilse nog 
schapen en ander grootvee, ook dat zal te 
bezoeken zijn in de grote stal.

Tot dan ! 

TUINEN 




