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Vijftien jaar geleden vond je op een 
braakli ggend terrein achter de boerde
rij aan de Lage Kaart in Brasschaat 
slecnts afgedankte rneubelen, rottend 
brandhout en mest. Enkel de wei werd 
af en toe opgeruirnd, zodat het paard 
buiten kon grazen. Niemand had tijd of 
zin om er iets aan te veranderen. Tot 
enkele kinderen, die in de aangrenzen
de huizen in de Julialei woonden, er 
genoeg van kregen. Zij hebben de han
den uit de mouwen gestoken en al het 
afval mooi gesorteerd, zodat ze op het 
terrein veilig kampen konden bouwen 
en tikkertje konden spelen. 
De boeren vonden her niet erg, inte
gendeel, ze waren bIij dat er weer orde 
in hun tuin was. 
Ikzelf was een van die kinderen. Van 
jongs af had ik reeds een passie voor 
bloemen en ik mocht van de boeren 
een bloementuintje aanleggen op hun 
grond. 
Elk jaar kreeg ik een klein stukje meer 
van de boeren en samen met een vrien
din heb ik door de jaren heen een 

heerntuin van 800 m gecreeerd. Deze 
tuin is een concentratie van allerlei 
soorten Vlaamse plantengemeenschap
pen waar de planten in dichte relatie 
met elkaar groeien. 
Ook de weide van meer dan 1000 m 
hebben we onder handen genomen, 
orndat dit een van de laatste, met wilde 
bloemen overgoten hooiweiden in 
Brasschaat is. Door op de juiste tijd
stippen te maaien en te hooien kun je 
er elk jaar weer nieuwe plantensoorten 
ontdekken. 
Een srnalle verticale strook aan de zij
kant van de weide reserveerden we 
voor een roggeakker en daar groeien 
nu zeer zeldzame bloemen zoals de 
roggelelie. Kortom, je kunt deze tuin 
vergelijken met de attractie "Mini-Eu
ropa" in Brussel. Daar vind je in een 
park aile belangrijke rnonumenten en 
gebouwen van Europa in miniatuur
vorrn. Zo biedt ook deze heemtuin bin
nen een beperkte oppervlakte allerlei 
mini-stukjes van zeldzame en voor de 
natuur waardevolle landschappen die 
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normaal her en del' in V laanderen ver
spreid zijn. 
Schoolkinderen en leerkrachten zijn 
van harte welkorn in de heemtuin . De 
tuin VOnTI t een prachtige illustratie bij 
de lessen die de kinderen krijgen over 
de natuur. 

Bedreigende situatie 
In 1999 overleed plotseling de laatste 
boer. Het geheel (hoeve en tuin) lOU 

verkocht worden. Onze angst was 
groot dat dit het einde zou kunnen be
tekenen voor deze heerntum. We zoch
ten contact met scholen, gemeente
raadsleden en organisaties. Wij werden 
prettig verrast door het grore aamal po
sitieve reacties op onze vraag om hulp. 
Deze respons leidde tot een grotere be
kendheid van de tuin en tijdens de 
openbare verkoop werd het pand dan 
toch in twee delen ges plitst. Daardoor 
konden wij zelf de heerntuin en de 
hooiweide kopen. 
Ondertussen zijn de administra tieve en 
praktische zaken van de aankoop bijna 
achter de rug en kunnen we het beheer 
van de educatieve tuin stilaan terug op
nemen. 
In de lente beginnen we met het her
stellen van de hooiweide en de nieuwe 
indelmg van de heerntuin. Het blijft 
ons doeI om via deze tuin een bron van 
rust en zekerheid te bieden aan de 
planten, de dieren en alle mensen met 
een hart voor de natuur. Wees wel
kom: Q 

loris Thone, Julialei 11, 
Brasschaat, rei: 0(032)3 651.92.78 

lVilr u op de I100gre gehouden 
worden van de ontwikkelingen in de 
Win , stuur dan een mailtje naar 
jthonetefreegotes.be of 
thoneueu ia.ua.oc.be. 
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1. Vochtige greppelvegetatie 11. Stinzen- en mergelbosvegetatie LEGENDA 
Dit is een heid e vegetatie die voork ornt in Enke le stinzenplanten kw amen spontaan op 

het voorkem pen se Brasschaat e .o ,
 

Met o .a: dub bell oof, moerasvioolt je . water 


navel, koningsvaren . w ateraardbei.
 

2. Kalkrijke bosvegetatie 
Lin ks van de rustieke 
waterpu t bevindt z ich de 

zeer zeld zam e flora van 

de beukenbossen die 

vooral in Wallonie vo or 

ko men . Rech ts van de 

put de vegetatie van de 
kalkrijk e bossen in de 

Voerstr eek . 

Met o.a .: gu lde n sleutel 

bloern, boswederik, ruig 

klokje, bosbin gelkruid. 

lievevrouwebedstro , 
maarts viooltj c, wilde 

ake lei, ton gv aren . bos

aar dbei , hart gesp an . 

3. Kalkrijk grasland 
Zulke gras landen zijn in 
ons land zeer sc haars . Ze 

komen o .a . nog voor op 

de Voeren se hellingen . 
Me t o .a : grasklokje, rui 

ge anje r, gro te tijm , beto 

nie, wildernanskruid, 
kruisbladgentiaan, kleine 

pimpernel, kartuizer an 

je r, wil de marjolein. 

4. Voedselrijke zoom
vegetatie 
Overgangsgebi ed tusse n 

gras en bos. Ideaal voo r 

vlinders: o .a. landkaartje, 

boornbl auwtje, distelvlin

de l'. bon t en bruin zand 

oogje. Maar oo k de zeld 

za me pen seelkever is 

hier ieder j aar te vinde n. 

5. Voedselarme zoomvegetatie 
De ze ho ge ruigtes kennen we vo oral van 

het Peerd sbos. Hier gro ei en o .a . vinger 

hoedskr uid . breedbladige wespen or chis. 

6, Typisch Brabants bosstuk 
O nde r de o ude appe lboo m kan men een 
glimp van de blau we bloem enzee met wil
de hyacinten uit het Hall erb os opvangen. 

And ere planten o.a: bosanemoon. stekelva

reno sa lomo nszegel. 

7. Matig voedselarme bosvegetatie 
In het Peerd sbos vind je op enkele plaa tsen 

bloe rnr ijke veg eta ties va n dit type . Met o .a: 
dalkru id , vals e sali e. hengel , bosanem oon. 
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di t s tukj e vanuit het aan grenzend perceel. 
Me t o.a .: boerencrocu s, ste nge llo ze sleute l 

b loern. gewoon sneeu wk lokj e, bo nte c ro 

cus , vinge rhe lm bloe m . 

12. Muurvegetatie 
De muurtje s zijn allemaal 

~ I '" gerne tseld zo als menQr; vroeger deed : mel hooi en 

leem. Voorbeelden van 

mooi e muurbegroeiing 

vind je o .a . in Bru gge. 

Soorten: tongvaren, man 

netj esvaren , graskl okj e, 
rnuurleeu wenbek, steen

bre ekvaren. 
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13. Struik en hakhout
 
Deze ou de ma nier va n
 

houtwinning en afbake


n ing va n tu inen vind je
 

no g weI in Voeren .
 

Met o.a. meidoorn. veld


esdoorn, Gelderse roos, 
sleedoo rn . 

14. Kikker- en 
salamanderpoel 

Dit is de laa gste plaats in 

de ruin , waa r het steeds 

vochtig is . In de poelle

yen: gro en e en bruine kik

ker, ge wo ne pad. alpen

wate rs alam and er. Maar 

ook libelle n (g laze nma

kers , p la tbuik, wa terj uf

fe rs ) e n andere wa teri nsec

ten zoals sc hrijv ertj es en 

bootsm annetje s treffen we 

er aan. Lan gs de vijverrand 

groeien o .a : ge le lis, grate 

lisdodd e, moeraswespen

orch is, w ilde bertram, 

rietorchis. 

15. Brasschaatse heidevegetatie 
Zowel drog c als vochti ge he ide . De planten 
uit de voch tige heide zijn gered uit een ge

bied da t recentelijk ver kaveld is . In dit hei

des tukje treffen we o. a.: ge wo ne do phe i. 

jen ever bes, s teke lbrern , tormen til. 

En dan is er nog (niet op de platte
grond): 
T oemaatje (waar de kin deren de huisdic
ren van loris' moeder ku nn en aaien en voe

deren), de hooiweide (met o .a . twee ]00

ja rige zomereiken; ornrin gd door ee n gro te 

gev loc h ten haag van 80-jarig e beuken ). en 

ee n r ogg e- o r bloemenakker, met o .a . de 

roggele lie , kJapr oo s, gree t sp iege lk lokje . 
ko re nbloern . bolderik. driekle urig viool tje . 
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8. Vlaams heidelandschap 
Di t stukje heid el andsch ap is te vinden in 

Limburg en ten zuiden va n Bru gge . Met 
o.a.: rod e do phe i, val kruid, he ideanjer. 

Spaanse ruiter, wilde tijm. 
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9. Hoogveen
 
In Brasschaat bevindt zich het laatste stukje
 

ho o gveen in Vlaanderen (op de natte on


dergrond van het Groot Schietveld ).
 
Soorten o.a. : lavendelhei , gewone dophei,
 

gagel. k lokjesgent iaan, kleine veen bes.
 

10. Vochtig hooiland met wilde kie

vitsbloem
 
W e hebb en hier een voedselrijkere onder

gro nd waar veen en klei elkaar ontmoeten.
 

Vr oe ger had Wuustwezel nog enkele hooi


la ndjes . waar de kievi tsbloern groe ide . Nu
 

moet en we daarvoo r naar Ned erl and .
 

An de re soo rten: pinksterbloem, gulde n
 

s leute lbloe rn. grote wederik . kru ipend ze

negroen. w ilde narcis . kale jonker.
 


