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De Belgische Vereniging voor 
Ecologische Siertuin en Landschap, 
kortweg VESEL genoemd ijvert voor 
een meer ecologische aanpak van 
prive- en openbaar groen 
De vereniging werd in 1994 opgericht 
door een aantal pioniers die voordien 
reeds de siertuinwerking op gang 
trokken bij Velt, het handboek De 
Ecologische Siertuin schreven en de 
begeleiding van de 6-delige BRT
televisieserie "De siertuin ecologisch 
bekeken" voor hun rekening namen. 
Bij de oprichters bevonden zich zowel 
professionelen (landschapsarchitecten, 
tuinontwerpers, -aannemers) als gewo
ne tuinliefhebbers. Allen waren ze het 
erover eens dat er dringend een menta
liteitswijziging op gang moest komen 
wat de kijk op groen betrof. 
VESEL benadert de siertuin niet vanuit 
een bepaalde optiek (bijvoorbeeld de 
wilde plantentuin) maar pleit veeleer 
voor de toepassing van ecologische 
principes in alle soorten tuinen . 

Tuinbezitters betrekken bij natuur
behoud 
In Vlaanderen is de groene ruimte op 
een onvoorstelbaar amateuristische 
manier verkwanseld. Zender enige 
doordachte planning rezen de laatste 
40 jaar overal woonverkavelingen op 
en je mag rekenen dat de gemiddelde 
grootte van een woonkavel meer dan 
1000 rrr' bedraagtl Ook wegenwer
ken, industrieparken, handelszones, 
havenuitbreidingen, openbare gebou
wen, enz. hapten enorme brokken 
groen weg. Tel daarbij nog de ravages 
die aangericht werden door de ruilver
kavelingen voor rnoderne landbouw en 
je beseft dat het niet goed gaat met 
onze natuur. Er zijn zoveel bossen, 
ruigten , waardevolle agrarische gebie
den, dreven, houtwallen en andere 
belangrijke landschapselementen ver
dwenen dat de overlevingskansen van 
inheemse plan ten, insecten, vogels, 
kleine zoogdieren en amfibieen weI erg 

in gedrang komen. Gelukkig zijn er de
 
laatste jaren, dankzij de inspanningen
 
van diverse natuurverenigingen, ver

schillende natuurreservaten bijgeko

men. Maar de totale oppervlakte van
 
deze oases voor fauna en flora volstaat
 
niet om in ons overgemdustrialiseerd
 
en oververkaveld land voldoende na

tuurherstel te garanderen. Daarom pro

beert VESEL ook individuele tuineige

naars en het openbaar groen te be

trekken bij de bezorgdheid voor na

tuurbehoud. De opteIsom van alle pri

ve-tuinen, parken en overheidsgroen
 
vormt in Vlaanderen zo'n enorm grote
 
oppervlakte, dat ze wei degelijk mee

telt en een belangrijke rol kan spelen
 
bij het creeren van ' limen' in het land

schap die als uitwijkmogelijkbeid of
 
toevluchtsoord fungeren voor tal van
 
dieren en planten.
 

Samenwerken met de natuur
 
Als we spreken over 'ecologische
 
siertuin', bedoelen we niet een bepaal

de tuinstijl. Men moet net breder bekij

ken, namelijk dat bij het ontwerpen,
 

aanleggen en beheren van een tuin zo
veel mogelijk rekening wordt gehou
den met de natuurlijke gang van zaken, 
met de natuurlijke processen, met de 
logica van het ecosysteem. Alle genres 
siertuinen - van wild tot bijna formeel 
- kunnen op een vrij ecologische ma
nier opgevat worden. Naargelang de 
inzichten van de eigenaar en ook naar
gelan g het gebruik dat van de tuin (of 
openbaar groen) zal gemaakt worden, 
zal men meer of minder tolerant kun
nen (of willen) zijn ten opzichte van 
die natuurlijke processen in de tuin. 
De doorsnee mens haalt zijn kennis en 
voorbeelden inzake siergroen vooral 
uit de land- en tuinbouw, niet uit de 
natuur! Vandaar ook dat men meestal 
'orde' wit in de siertuin . In de op
brengsttuin is orde en netheid nodig. 
Men teelt op rijen , doet aan vruchtwis
seling , spit, wiedt en hakt om concurre
rende kruiden de baas te blijven, men 
bemest en bekalkt voor grotere op
brengst of snoeit om dikkere vruchten 
te bekomen .. , De strijd om voedsel te 
verbouwen is een voortdurend gevecht 

Wat de vormgeving betreft hoeft een ecologische siertuin er niet per se anders uit te 
zien dan een traditionele tuln. Het verschil zit hem in de manier waarop de planten 
gekozen en samengebracht worden. [0/0: Roselle Van Cauteren 
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Tuin bij een huis in de duinen; door een 'natuurlijke' bodemprofilering (lichte 
ophoging naar straat toe) en de 'organische' vormgeving van de beplanting, lijken de 
tuin en het tegenoverliggende bos in elkaar over te lopen. De plantenkeuze is 
aangepast aan grondsoort en microkJimaat. foto : Geen Meysmans 

regen de natuur en blijkbaar heeft deze 
eeuwenoude cultuur zware sporen na
gelaten in ons onderbewustzijn, want 
zelfs in de siertuin - waar we helemaaJ 
geen opbrengst nastreven - blijven we 
vechten, hoewel we daar net zo goed 
zouden kunnen proberen met de natuur 
samen te werken! Leren samenwerken 
met de natuur, dat is het eigenlijk war 
ecologie in de siertuin betekent. De 
natuur observeren en proberen de pro
cessen en fenomenen die zich daar 
voordoen ook in de tuin toe te laten of 
te benutten. De ongedwongen eenvoud 
van natuurlijke schoonheid leren her
waarderen en ook toleranter worden 
ten opzichte van alles wat met ons 
samenleeft en dynamiek geeft aan het 
tuingebeuren. 
In het handboek 'De Ecologische 
Siertuin' hebben de auteurs een aantal 
vuistregels gehanteerd als leidraad. 
Het zijn de 7 basisprincipes die je in 
bijgaand kadertje terugvindt. Hoe beter 
een tuin voldoet aan die 7 punten, hoe 
ecologischer hij opgevat is. Maar her 
blijft de keuze van de tuineigenaar hoe 
ver hij wil (of kan) gaan met deze 
ecologische aanpak. 
Zeker is dat hoe meer inzicht mensen 
verwerven in de natuurlijke processen 
en hoe beter ze de inheemse planten
en dierenwereld leren kennen, hoe 
evidenter en makkelijker ze het vinden 
om ook in hun tuin ecologisch te werk 

te gaan. Het hele betoog over de zeven 
punten is in het handboek op een ge
structureerde manier uit de doeken 
gedaan, met talloze praktische voor
beelden, foro's, plantenlijsten, enz. 
We zullen het hier niet herhalen, maar 
misschien loont het de moeite op 
enkele facetten nader in te gaan. 

Planten kiezen in functie van de 
bodem 
In Vlaanderen zijn we gezegend met 
een grate verscheidenheid aan bodem
types. Kustduinen, poldergronden, 
zandleemstreken, alluviale gebieden, 
arme Kempische zandgronden, rijke 
Haspengouwse leem, mergel in het 
Limburgse en ga zo maar verder. Je 
zou denken dar tuinlietbebbers en ont
werpers daar graag van profiteren om 
een eindeloze variatieaan te brengen in 
de tuinontwerpen en de keuze van de 
tuinfiora om hun tuin zo 'uniek' moge
lijk te maken. Niets is minder waar. 
Van de kust tot Maaseik zie je dezelfde 
soorten tuinen, dezelfde plantenkeuze. 
Als rododendrons of coniferen 'in de 
mode' zijn, dan tref je die aan in elke 
tuin en als Catalpa's vlot te krijgen 
zijn, dan plant iedereen obligaat zijn 
Catalpa. 
Dat is toch pure onzin. Ten eerste 
maakt men op die manier wegwerp
tuinen (modegrillen), ten tweede haalt 
men zich een stroom van prablemen op 

7 vuistregels voor de ecologische 
siertuin 

I . Draag zoveel mogelijk bij tot het her
stel of het behoud van landschap en mi
lieu (b.v. gebruik streekeigen planten 
voor het geraarnte van de tuin : nl. voor 
de hoge bornen. heggen, hagen . . .). 

2. Kies planten in functie van bodem, 
microklimaat en omgeving. 

3. Zorg voor een gelaagde begroeiing in 
de tuin : zo verhoog je de duurzaamheid 
en de ccologische waarde (voedselketen, 
kringloop) . 

4. Hou rekening met de ecodynamiek 
van de planten . 

5. Als je met de natuur samenwerkt, zal 
je tuin arbeidsarmer worden. 

6. Herontdek de scJwonheid van de 
natuur in je tuin . 

7. Werk het harmonieuze samenleven 
van mens, plant en dier in de hand. 

de hals. Of denken die mensen dat ro
dodendrons het overal goed doen, ook 
op zware polderklei in volle zon bij
voorbeeld? En dat lavendel en rozen 
plots genoegen nemen met zure venige 
grand? Ais de planten niet thuishoren 
op de standplaats die ze in een tuin 
toegewezen krijgen, dan gaan ze stress
verschijnselen vertonen. Ze worden ge
voeliger voor aantastingen, krijgen 
ziektes, gaan er belabberd uitzien. Dat 
zet de tuineigenaars aan om hen 'met 
de nodige zorgen te omringen'. Er 
wordt water gegeven bij droogte, er 
wordt gespoten tegen insecten, bijzon
dere graeiverbeteraars en meststoffen 
komen eraan te pas ... en zo wordt een 
hele carrousel maatregelen in gang 
gezet die helemaal niet milieuvriende
lijk zijn. Ais men van meet at gekozen 
had voor de juiste planten op de juiste 
plaats, zou het allemaaJ probleemlozer 
gekund hebben. Er zou geen extra be
mesting nodig zijn (we zitten al met 
een probleem van overbemesting!), er 
zouden geen vervuilende biociden no
dig zijn (men heeft berekend dat parti
culiere tuineigenaars 10 maaJ meer bi
ociden gebruiken dan de gemiddelde 
landbouwer!) en er zou geen kostbaar 
leidingwater moeten verspild worden. 
Sommigen tracbten bet probleem op te 
lossen door de bodem aan te passen 
aan de plantenI Hier wat kalk, daar 
wat turf, wie droog zit graaft een poel 
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mel moerasvegetatie, wie vochtige 
grond heeft hoogt op en wi! een hei
detuin . .. Misschien zijn zulke ingre
pen weI haalbaar voor een vaste plan
tenborder maar niet voor bomen en 
struiken, Na enkele jaren groeien hun 
wortels doorheen net aangebrachte 
substraat en bereiken ze de oorspron
kelijke (ongeschik te) grondsoor t. Net 
wanneer die bomen dan wat volume 
krijgen en hun ecologische waarde 
stijg t, beginnen ze te kwijnen om uit
eindelijk gerooid te worden en vervan
gen door nieuwe planten. Ecologisch 
bekeken is dat geen goede zaak. Het 
zou j uis t wenselijk zijn dat er veel 
meer oude bomen en struiken in de 
tuinen voorkwamen, dat er meer duur
zaam groen ontstond! 

Ecodynamiek 
Oil is een begrip dat nog te weirug 
gekend is in de tuinwereld. Bedoeld 
wordt: het vermogen van planten om 
met elkaar samen te groeien zonder dat 
ze elkaar weg concurreren. 
In een natuurlijk bos kan je een 
verticale vorm van ecodynamiek zien 
(gelaagdheid) waarbij planten in ver
schillende etages samen kunnen 
groeien op dezelfde plek (bomen, strui
ken, krUiden, mossen). Hun wortelge
stel, hun voedsel- en lichtbehoeften 
zijn voldoende verschillend opdat ze 
elkaar niet hinderen. 

Ecologie verzoenen met de kunst van het ontwerpen 

In de praktijk kunn en we bij de planning van een ecologiscbe sier tuin best ook 
rekening houden met de tradities van bet ontw erpen : 

- inzicht in de tuinkunstgeschiedenis (diverse perioden - dive rse stij len ) 

- aanvoe len van de tuinkun st (es thetica en vormgeving) 

- benu tten van tuinarcb itectoniscbe begrippen of ontwerpelernenten 
(dieptewerking, spa nning , verrassing. for meel , info rmee l . . . ) 

- de tecb niek van aanleg (ver hardingen, grond werken, constructie- en beplan
tingswerken). 

Het doordacbt inde len van de besc hikbare buiten ruimte kan zowel bij kleirie als 
grote, bij openbare - of prive tuinen, een goede basis zij n om te vertrekken . Deze 
ruimtelij ke indeling of ' vormgeving' geeft immers de moge lijkbeid bep aalde 
zaken te benadrukken (b.v. doorkijk op landsch ap), te camo ufleren (b.v. lel ijke 
constructi es) of te verbinden (b.v. een tuinp ad of ver harde lijn tussen zitboek en 
huis) . 

Met die werkwijze kunn en we onze tuin al voor een stuk integreren in de 
omgev ing. Integratie of aanpassing heeft natuurlij k ook veel te maken met 
aandach t bebben voor de persoonlijke levenswijze van de tuinb ezitter(s). De 
desku ndigheid van de ontwerper maa kt bet mogelijk om de diversi tei t van 
persoo nlijkhede n en ideeen (van de tuineigenaars) om te ze tten in diverse sferen. 
Een tuin zonder sfeer kan een mooie verzameling planten zijn maar bee ft voor de 
rest gee n inho ud I 

Same n me t de kunst van het ontwerpen, zal een eco logisch denkend tuinarcb itect 
proberen optimaal gebruikt te maken van de natuurlij ke processen (zie 7 sleutel
begrippen). 

Geen Meysmans 

Door goed uitgedachte bossituaties te gezelschappen vormen die - mi ts enig 
creeren kan je in een tuin of een park beheer - vele jaren kunnen standhou
vrij arbeidsarme groene ruimten laten den, denk maar aan bloeiende grasIan
ontstaan. den die slechts 1 of 2 maal per jaar ge
Ook horizontaal kunnen planten maaid worden, aan ruigtes die slechts 

om de 3 a5 jaar gemaaid worden, aan 
somrnige moerasvegetaties... De com
binatie van groeikracht, groeiritme en 
habitus (en de aangepastbeid aan de 
voedingsbodem) bepaalt of een soort 
de concurrentie met andere soorten zal 
aankunnen of niet . 
Over ecodynamiek in de siertuin is nog 
maar weinig onderzoek gedaan hoewel 
de mogeJijke toepassingen ervan meer 
dan interessant Iijken voor ontwerpers, 
groend iensten of tuinliefh ebbers, zeker 
al s men tuinen en openbaar groen 
wenst waar geen herbiciden ingezet 
worden en die desondanks vrij arbeids
arm blij ven. 

Enkele voorbeelden
 
Op een beschaduwde strook in mijn
 
tuin (aan de noordzijde van de woning)
 
groeien sinds jaar en dag twee planten


Ge'integreerde aa npak van maleriaal - en plantenkeuze: In deze zonnige, wa r me soorten in ecodynamisch verband: 
hoek bepalen de zandsteenkasseien (kinderkopjes) en planten als druif, lavend el en grote maagdenpalm en gele dovenetel 
moerbei zeer sterk de sfeer, die kruidig en geurig aandoet. foro : Geen Meysmans (een ouderwetse cultuurvarieteit). 
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Rosette Van Cauteren geeft uitleg in haar eigen prive-tuln tijdens het Oase-weekend 
1997. /0 /0: Willy Leufgen 

In strenge winters heeft de grate 
maagdenpalm sterk te lijden van vorst 
en het duurt dan een stuk in de lente 
vooraleer hij weer op dreef komt, 
Indien er alleen maagdenpalm lOU 

groeien, zouden zich zeer vlug onkrui
den gaan vestigen op de naakte plek
ken. Maar doordat er ook gele dovene
tel groeit en deze onmiddellijk na de 
vorst levenslustig begint uit te stoelen 
en alle vrijgekomen ruimte inpalmt, 
krijgen andere kruiden geen kans en 
voor mij is het ook aangenamer op een 
bloeiende strook dovenetel te kijken 
dan op een zieltogend hoopje maag
denpalm. (Naarmate de zomer vordert 
herstelt de maagdenpalm zich en wordt 
de dovenetel teruggedrongen zodat er 
meer evenwicht komt tussen de twee.) 
In droge zomers gebeurt het dan weer 
dat de gele dovenetel het Iaat afweten, 

VESEL 
organiseert cursussen, uitstappen 
en studiereizen. 

Je kan lid worden door 250 Bfrs te 
storten op rek. nr. 001-1656135-33 
van VESEL, Vogelenzangstraat 
67, 2920 Kalrnthout. 
Hierdoar steun je de doelstellingen 
van de vereniging en ontvang je 
VESEL's Infoblad (verschijnt 4 x 
per jaar) . 
Meer info: tel/tax : 03-66668 39 

terwijl de maagdenpalm - die weinig 
hinder ondervindt van droogte - heel 
het terrein weelderig begroeit. 
Met hun beidjes bedekken ze de bodem 
permanent zo goed dat er zelden ande
re kruiden tussengroeien, terwijl ze elk 
apart deze klus niet zo perfect zouden 
klaren. (Enkel zaailingen van bomen 
moet ik af en toe verwijderen.) 
Schijnbaar vormen deze twee soorten 
op die bepaalde plek een ideaal ecody
namisch team. 

Op een andere plek in de tuin - gedeel
telijk onder boamkruinen en gedeelte
lijk aan de rand ervan - staat weer een 
andere combinatie: klimop, kleine 
maagdenpalm, kruipend hertshooi en 
hondsdraf. Het hertshooi neemt de 
zonnigste plekken voor zijn rekening, 
de maagdenpalm de vochtigste, klimop 
de donkerste en de hond sdraf zie ik en
kel in de lente. Tussen dit sterke team 
krijgen zelfs zaailingen van bomen 
weinig kans. Deze combinatie groeit 
nu al 10 jaar samen en ik sta er eigen
lijk zelf van te kijken hoe goed ze het 
volhoudt. 

Ook voor borders in volle zon kan naar 
ecodynamische oplossingen gezocht 
worden. Inspiratie daarvoor vindt men 
bij .onze inheemse plantengezelschap
pen, die desgewenst kunnen aangevuld 
worden met uitheemse planten (of 
cultivars) die uit gelijkaardige bioto
pen komen. (In het handboek worden 

Handboek 
De Ecologische Siertuin 

Door John Rigaux en Rosette Van 
Cauteren. 
Basiswerk voor ontwerp, aanleg en 
beheer van ecologische siertuinen. 
Met 150 kleurenfoto's - 248 biz. 
(80 biz. plantenlijsten met infonnatie 
over groeiwijze, bloei, gewenste 
standplaats, ecologisch nut, enz.). 
Te bestellen mits storting van 910 F 
op rek . 001-1656135-33 van VESEL, 
Kalmthout (met vermelding 'Sier
tuinboek') . 

Nederlandse abonnees kunnen dit 
handboek ook bestellen bij Stichting 
Oase, Kloosterstraat 5a, 6641 KW 
Beuningen (024-6771974). 

diverse combinaties beschreven voor 
uiteenlopende grondsoorten.) 

Nog een andere mogelijkheid om 
ecodynamiek te benutten is: het onder
drukken van ongewenste planten door 
aanplanting van krachtiger groeiende 
(wei gewilde) planten. Zo heb ik aan 
de rand van een gracht naast de oprit 
groat hoefblad aangeplant om de 
allesoverheersende brandnetels in te 
perken. Ze vervullen deze taak zo goed 
dat er inmiddels - zonder enig werk 
voor de tuinier! - ruimte is vrij
gekomen om speenkruid en vroege 
narcissen tussen het hoefblad te 
planten. Want dat is nog een mogelijk
heid die ecodynamiek biedt: 'opeen
volgende' bloei van planten op dezelf
de plek. Speenkruid, vroege narcis en 
groat hoefblad stellen het goed met 
elkaar in mijn tuin en in Arboretum 
Kalmthout zag ik weer een andere 
geslaagde combinatie van opeenvol
gende bloei: speenkruid, wilde hyacint, 
Hosta en varens. 

Rosette Van Cauteren is de 'mo tor ' 
van VESEL en mede-auteur van 'De 
Ecotogische Siertuin '. 
Haar adres: vogetemangstraat 67, 
2920 Kalmthout, lei. 03-6666839 

Geert Meysmans is tuin- en land
schapsarctutect en VESEL-lid. 
Zijn adres: Tanghoflaan 11, 2550 
Konlicll, lei. 03-4579467. 
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