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Open Tuinen is aan de 25ste editie toe en
koos voor de gelegenheid het thema “Feest
in de Tuin”. Van april tot oktober kan je
overal in Vlaanderen tuinen bezoeken.
Het focusweekend is 24 en 25 juni. Het
aanbod is heel divers en toont meteen de
creativiteit van tuinliefhebbers aan.

Tuinarchitect Michel Geys uit Mol is ruim 25 jaar aan
de slag. Van bij het begin ziet hij de tuin als een streekeigen ecosysteem waar niet alleen planten, maar ook
bijen, vlinders, vogels… een biotoop hebben. Michel
Geys legde eveneens een amfibieënpoel aan. Vogels
vinden in zijn tuin het hele jaar voedsel: zaden in specifiek samengestelde bloemenweiden of struiken waar ze
naar tal van beestjes kunnen speuren. In de winter is er
voedsel op de late bessenstruiken en voor grote honger
is er de Gelderse roos. In zijn kwekerij heeft hij zeldzame of verdwenen Kempense plantensoorten want de
inheemse natuur fascineert hem.
De modeltuin van Michel Geys is dan ook een weelde.
Het bruist er van het leven. In zijn tuin spotte hij zowat
zeventig verschillende vogelsoorten. Er wonen ook
kerkuilen, bosuilen en soms torenvalken. “Het vraagt
een uitgekiende aanpak want een verwilderde tuin is
het niet. Met oog voor een harmonieuze vormgeving
krijg je bovendien een bijzonder mooie esthetische
tuin. En je kan bij de woning nog steeds een gazon integreren. Het doet me veel plezier dat er steeds meer
interesse is in natuurtuinen. Het zijn vaak dertigers met
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Tuin voor bijen,
vlinders, vogels
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Jonge torenvalken

jonge kinderen die milieubewust willen leven en ook
een eetbare tuin willen aanleggen. Ook hoger opgeleiden zijn vaak geboeid door mijn verhaal.”

PLANTEN UIT DE OERTIJD
Hoe zag de Kempense natuur er in de oertijd uit?
Michel Geys creëerde een evolutiepad van 850 meter.
Hij deed hiervoor heel wat research en ging op zoek
naar nazaten van de bomen en planten van weleer.
Informatie vond hij in vakliteratuur en geogidsen. Hij
ging ook historische bewijzen na in plantfossielen en
plantpollen. De grootste mijlpaal in de evolutie van
vegetatie was dat de plantengroei van algen en wieren
in het water overging naar landvegetatie. Ook klimaatwijzigingen als ijstijden of periodes van hitte leidden tot
veranderingen.
Het pad dat Michel Geys aanlegde, start zowat 450 miljoen jaar geleden. Een begeleidende tekst en bordjes
met telkens een dino-afbeelding in een andere kleur
geeft aan wanneer je in een ander tijdperk komt, een
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kwam in een nieuwe periode van opwarming de huidige
plantengroei in de Kempen tot stand.

Gelderse roos, sierappel, bolklimop:
winterfeestmaal voor vogels
stukje geschiedenis geeft meer duiding : “De vegetatie was toen niet typisch voor de Kempen, overal in de
wijde omtrek vond je boomvarens en paardenstaarten.
In de periode 250 tot 100 miljoen jaar geleden kwamen er conifeerachtigen bij. Ook mammoetbomen en
Japanse ginkgo kon je bij ons vinden. Taxus dateert
ook uit die periode. Loofbomen deden 150 miljoen jaar
geleden hun intrede. Er waren toen ook beverbomen,
tulpenbomen, amberbomen en witte berken. Daarna
kwamen er beuken en eiken.”

De natuur zoals we die nu kennen is ‘amper’ tien tot
vijftien duizend jaar oud: het ging van dwergberken
en –wilgen, over de gewone berk en den naar eik en
andere hedendaagse loofbomen. “Het is een heel boeiende evolutie. De klimaatverandering zal zuiderse
planten naar onze streken brengen, zoals steeneik en
Italiaanse els. Er zal steeds evolutie zijn, maar door
menselijke ingrepen doen veranderingen zich nu voor
het eerst in een erg korte periode voor. De gevolgen op
lange termijn zullen wij niet meer beleven. De natuur is
echter bestand tegen menselijk vernuft en laat zich niet
orkestreren.”
www.natuurtuinen.be

ONTDEK MEER TUINEN
op volgende pagina

DE KEMPEN AAN ZEE

Jonge kerkuilen

De zee kwam twee miljoen jaar geleden tot in de
Kempen, het was de monding van de latere Maas. Het
leidde tot afzetting van wit zand. Het door zee meegevoerde organisch materiaal veranderde langzamerhand
in bruinkool door de druk van een tweede laag wit
zand. Zowat 12.000 jaar geleden, na de laatste ijstijd,
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Boomvarens

22

Cultuur | Open Tuinen: “Feest in de Tuin”

© Open Tuinen

© Open Tuinen

Romantische tuin in Heffen,
fam. Verschueren-Verbruggen
In deze informele tuin staat rust voorop.
Waterpartijen, zithoekjes, een groentenen fruittuin, een romantisch prieel bij de
vijver: alles is er om je heerlijk te laten
wegdromen.

Rozentuin, architecturale tuin in Hallaar,
fam. Schellens-Thijs
en
Hier vind je een sfeer volle formele tuin met taxusbuxushagen. De grote borders bevat ten vaste plande
ten, rozen, grassen en sierheesters. Geniet ook van
tuin
fraaie tuinbeelden en de heerlijke zithoekjes! Deze
is een creatie van L. Van Dyck.

van Luigi Corsannini in het Italiaanse Cararra, een regio
x
die befaamd is om de vele marmergroeven. Pol Cock
ook
werkt vaak met het kwaliteitsvolle marmer, maar
een
met andere materialen. In 2001 realiseerde hij
schitbeeldentuin. De natuur vormde hij om tot een
terend decor voor zijn beelden. In deze parktuin vind

je een kunst zinnige, harmonieuze tuin met een hoge
belevingsfactor.

24

© Open Tuinen

Beeldentuin in Mechelen, Pol Cock x
Kunstenaar Pol Cock x, een prille 80’er, heeft een pashet
sie voor beeldhouwen. Hij had een loopbaan in
te
onder wijs, maar besloot zich helemaal aan kunst
wijden. Geregeld ging hij werken in de marmerstudio’s
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FEEST IN DE TUIN
De 25ste editie van Open tuinen staat in het
teken van ‘Feest in de tuin’. Laat je verrassen!
Dit jaar kunnen tuinliefhebbers 201 Open tuinen bezoeken. Ideaal om te genieten en inspiratie op te doen. Het hoogtepunt is het weekend
van 24 en 25 juni, maar sommige tuinen kan je
ook op andere momenten bezoeken. Er zijn ook
verschillende fietsroutes uitgestippeld.
“Het weekend van eind juni lokt in elke tuin
gemiddeld 300 bezoekers, wat dus een mooi
resultaat is. Leuk is dat het vooral om een gemotiveerd publiek gaat dat de tijd neemt om te kijken en te luisteren naar de verhalen van de eigenaars. Het aanbod is heel divers omdat we een
ruim publiek willen aantrekken. Zo zijn er rijkelijke Bourgondische tuinen met mooie borders,
onderhoudsvriendelijke tuinen, moestuinen,
tuinen met aangelegde vijvers en natuurlijke vijvers, snoeivormtuinen, kleine en grote tuinen,
regenwoudtuinen”, zegt Carine Santermans van
Landelijke Gilden die het event Open tuinen
organiseert.

Moestuinen
De afgelopen jaren groeide het aanbod van
ecologische tuinen en moestuinen. Die zijn
immers sterk in opmars. In de beginjaren van
“Open tuinen” ging het vooral om siertuinen,
maar ook daar leggen verschillende eigenaars
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zich nu toe op het telen van groenten en kruiden. “Tuinliefhebbers zijn vaak heel creatief. Het
merendeel van de tuinen is door de eigenaars
zelf ontworpen, hoewel er ook enkele tuinarchitecten hun werk laten zien.” In sommige tuinen
vragen de eigenaars een minimaal bedrag als
inkom, soms om uit de kosten te komen, soms
om goede doelen te steunen. Een echtpaar uit
Sint-Katharina-Lombeek schonk de afgelopen
vijftien jaar tijd maar liefst 50.000 euro weg,
onder meer aan het Kinderkankerfonds KU
Leuven.

Info
Alle info over de tuinen en de data vind je in de
tuingids ‘Open tuinen 2017’. Die kan je online
bestellen bij Landelijke Gilden of kopen bij
Aveve (4 euro).

www.opentuinen.be
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