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Krentenboompje
W Amelanchier
W Naast de gewone/wilde soort zijn er tal van se

lecties die gaan voor grotere vruchten
W Meestal meerstammige struik, ook geschikt 

als schaduwboom in stadstuinen
W Witte bloemen in april, net voor het uitlopen 

van de bladeren. Bessen in juni. 
W Voorkeur voor zon en een goed doorlatende 

bodem

Gojibes
W Lycium barbarum
W Bladverliezende struik, ongeveer 2 meter hoog. 
W Breed uitgroeiende struik. Vormt uitlopers. 
W Mooie paarse bloemen in mei – juli, bessen in 

volle zomer
W Graag zonnig, zonder veel meststof en niet te 

nat

bloem die zijn zaden vasthoudt
zodat vogels ze er pas in de win-
ter kunnen uitplukken. 

Ons interesseert echter vooral
de struikenboord errond. Er is
ingezet op planten die meer
doen dan alleen maar mooi zijn.
Tuinarchitect Michel Geys
combineerde soorten die uit-
pakken met lekkere bessen,
vruchten en bottels. Bijkomend
gemeenschappelijk kenmerk: ze
bloeien rijk en zijn daardoor
ook attractief voor bestuivers.
Pech voor hen is dat ook vogels
ze lusten!

Combinaties 
Dat met bes- en vruchtdragen-

de heesters en bomen mooie
combinaties mogelijk zijn toont
deze tuin op meerdere plekken.
In de voortuin staat al jaren een
zwarte pruim (Prunus nigra),
eigenlijk een sierboom, maar
eentje die ook uitpakt met em-
mers vol grote, sappige prui-
men. Hij schermt af richting
buren en geeft schaduw aan
planten onder hem. 

Achteraan vormen de planten
massieven die een elegante
overgang vormen naar het land-
bouwlandschap. Aan de zijkant
van de tuin vormen ze dan weer
een heus pluk- en snoepbosje.

Dichter bij de woning verloopt
het allemaal wat meer gestruc-
tureerd en is voorrang gegeven
aan eerder traditionele bessen
als aalbes, honingbes en goji-
bes. De oogst wordt met plezier
gedeeld met de vogels. Zij het
dat de eigenaars soms te laat
komen voor hun deel. Tuinvo-
gels kennen niet altijd de be-
leefdheidsregels. 

Minivoedselbos
In een andere tuin die Michel

toont, een tuin die nog in werf-

I
n deze tuin is natuurlijkheid
troef. Hier geen saai gazon, maar
een bloemrijk groentapijt dat
overgaat in een bloemenweide.
Dit is het begin van een vogelpa-
radijs, met onder andere teunis-

Met struiken en bomen die bessen en vruchten 
dragen kan elke tuin een lekker randje krijgen. 
Tuinvogels zijn een prima indicator. Komen zij 
veel en vaak op bezoek dan zit het goed, want 
dan zijn er flink wat bessen om te plukken, no-
ten om te kraken en vruchten om te rapen. Vele 
vallen overigens ook bij ons in de smaak. Boven-
dien zijn sommige cultivars nog net wat sappi-
ger, dikker en lekkerder dan de basissoort. We 
ontdekten het voor u in deze eetbare tuin in 
Balen-Mol. 

Lekker voor dier en mens

Halfhard in plaats van hard
W Tip van de expert

W Groennieuws

Er waren eens … en er zijn 
opnieuw: Tuindagen in het 
park van Beervelde (Lochris-
ti). Dit najaar op vrijdag 8, 
zaterdag 9 en zondag 10 ok-
tober (10 tot 17 uur) en met 
als thema Sprookjes en dus 
stands die weer eens sfeer-
vol en verrassend uit de 
hoek komen. Verwacht je 
aan 240 exposanten met bij-
zondere planten, decoratie 
en antiek voor tuin en omge-
ving. Verder zijn er ambach-

ten, kinderanimatie, work-
shops en culinaire streek-
producten.

Tickets online bestellen kan 
tot en met 10 oktober. Een dag 
kost 12 euro, het weekend 19 
euro, gratis voor kinderen 
t.e.m. 14 jaar. Met het Covid 
Safe Ticket krijg je toegang 
zonder dat je een mondmas-
ker moet dragen en 1,5 meter 
afstand moet houden.

www.parkvanbeervelde.be

fase is op het moment van
reportage, planten Michel
en zijn medewerkers een
minivoedselbos. Waarin
hij van laag tot hoog,
van bodembedekker tot
boom, planten tot een
grote groep combineert.
Laag tegen de grond
kruipen onder andere
aardbeien, middelhoog volgt
zilverbes (Eleagnus ebbingei)
die elders in tuinen als winter-
groene, eerder zilvergrijze hees-
ter wordt gebruikt. Nog hoger
gaan pawpaw of prairiebanaan
(Asimina triloba), en een Chine-
se kastanje (Xanthoceras sorbi-
folium), bomen die het bij ons
ondertussen ook goed doen. 

De eerste gaat voor een 200
gram en meer zware bes met de
smaak van banaan of mango, de
tweede voor weelderige bloe-
men in april-mei, gevolgd door
op kastanje lijkende en naar
kastanje smakende vruchten.
De hoogste groeier is een ook
voor mensen lekkere lijsterbes,
de elsbes (Sorbus torminalis).
Samen vormen ze een groen-
massief dat afschermt richting
buren.

Om maar te zeggen dat je met
lekkere planten alle richtingen 
uit kan, in zoverre dat je bij elke 
stap in de tuin ook zelf lekkers 
kunt ruiken, proeven en genie-
ten. 

Informatie over deze tuin: 
Michel Geys, tuin & landschaps
architect en tuinaannemer.
www.natuurtuinen.be

In een 
notendop

W Plant niet gelijk wat 
W Kies struiken en 
bomen met smaak

W Laat je gidsen door 
tuinvogels

Tuindagen Beervelde

In een natuurlijke tuin hoort
geen waterdichte verharding. 
Wat wel kan is een water-
doorlatende halfverharding. 
Dolomiet is zo’n voorbeeld, 
maar heeft als nadeel dat het 
doorheen de jaren vaak ver-
pulvert en dan toch weer een 
obstakel wordt voor regenwa-
ter dat de grond wil insijpe-
len. Keitjes zijn beter, maar 
moeten worden vastgelegd in 
een stabilisatiemat wil je er 
comfortabel met fiets of hoge 
hakken overheen.

Onder de naam DurEko-mix®
(Koers Research BV) is er nu 

een mix van fijngemalen na-
tuursteen, gemengd met bio-
polymeren, op de markt. 

De biopolymeren kitten de 
steentjes aan elkaar om bij el-
ke regenbui terug week te 
worden en zich opnieuw tus-
sen de keitjes te verdelen. Zo 
gaan ze voortdurend voor 
nieuwe vasthechting van los-
gekomen materiaal. Deze ver-
harding is volledig recycleer-
baar. 
Doordat het waterdoorlatend 
is, kun je ook bij een oprit 
openingen laten om er tred- 
of tapijtplanten in te zetten.

Kijktip
Ontdek nog meer bijzonderheden 

over deze tuin en hoe zo’n veelzijdi
ge tuin ontstaat. Marc, onze tuinex
pert, toont het in Van droom tot tuin,
de tuinenreeks op PlattelandsTV en 
EclipsTV. Vanaf zondag 3 oktober.

Viltroos 
W Rosa villosa
W Botanische roos, 2 tot 3 meter hoog
W Geurklieren op bladeren, stengels en bloem

bladeren
W Roze tot donkerrode bloemen in juni en juli, 

gevolgd door bottels
W Beste inheemse roos voor het oogsten van 

rozenbottels

Japanse kornoelje
W Cornus kousa
W Mooie solitairstruik, 4 tot 6 meter hoog
W Witte (schijn)bloemen in meijuni, gevolgd door 

grote bessen
W Eet de bessen als lychees: breek de schil open 

en zuig er het vruchtvlees uit
W Graag een wat zure grond. Geen kalk geven!
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