
NIEUWSBRIEF —  JANUARI 2022  —  NR. 2 
Boomgaard+ is een initiatief van een groepje Sleinse vrijwilligers die in 

het kader van het Evergemse ”burgerbudget 2021” een voorstel lan-

ceerden voor het aanleggen van een ecologische smultuin waar het 

aangenaam toeven is. De tuin wordt gerealiseerd op de boomgaard 

gelegen achter de gebouwen van Ave Maria, Hooiwege 1, Sleidinge. 

15/1/22 — Nieuwjaar vieren 

met een klusdag  - We startten 

het nieuwe jaar met een klusdag en 

uiteraard een drink. Dat laatste is 

ondertussen een vaste gewoonte 

geworden van de klusdag omdat we 

onszelf graag verwennen met een 

natje, droogje en een leuke babbel 

met de vrijwilligers.  

Omwille van corona konden we het 

glas enkel heffen met de aanwezige 

vrijwilligers, maar we halen dat deze 

lente in met een heuse lenterecep-

tie. Tegen de lente zal onze boom-

gaard+ baden in een kleurrijk palet 

van de bloesems van onze pas ge-

plante fruitbomen. Op al het heerlijk 

fruit dat deze appel-, peren-, perzi-

ken-, pruimen-, kersenbomen zullen 

produceren, wordt het spijtig genoeg 

nog wat langer wachten. Samen met 

een hazelaar, tamme kastanje en no-

telaar is de boomgaard een stuk uit-

gebreid.  

En uiteraard werden er weer tiental-

len kruiwagens compost opgevoerd. 

We hebben ontdekt dat een grote 

composthoop ideaal is om de voeten 

te verwarmen op een koude klusdag. 

Ook verwarmt de composthoop de 

hot-stone voor een massage.  

Zoals je ziet, niets dan leuke dingen 

te ontdekken op onze klusdagen. 

Kom daarom zeker eens langs op on-

ze boomgaard+ .  

Ave Maria & Boomgaard+  
2 handen op 1 buik ♥ 
Zoals geweten hebben wij een 

nauwe samenwerking met Ave 

Maria. Zij sponsorden onder an-

dere de drank voor onze geboor-

tereceptie en de aanleg van het 

pad dat zeker ook gebruikt kan 

worden voor de rolstoelen/

rollators.  

Wij zijn enorm dankbaar voor de-

ze samenwerking en hopen in de 

toekomst ook activiteiten te laten 

doorgaan in samenwerking met 

het animatieteam.  

Indien u graag op de hoogte wilt 

blijven van onze activiteiten kan u 

ons altijd contacteren maar u zal 

vanaf nu ook alle nieuwtjes vin-

den op de website van Ave Maria: 

https://wzc-avemaria.be/. 

Onze agenda: 

19/2/22—9u—klusdag 

wilgenhut en verdere 

aanplanting 

19/3/22—!!! 13u30 !!!—

klusdag   
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15/1—Boomgaard+ breidt boomgaard uit met volgende fruitbomen: James 

Grieve, Schone van Boskoop, Rode Boskoop, Transparante Blanche, Jacques 

Lebel, Doyenné du Comice, Saint Rémy, Conference, Gräfin von Paris, Prunus 

Damson, Fertile de Septembre, Bigarreau Napoléon, Summit en Rheinische 

Schattenmorelle.  

Boomgaard+ zit niet stil. In 

deze nieuwsbrief geven 

we u een verslag van de 

werkzaamheden. Stijn 

geeft toelichting over de 

linde en het krenten-

boompje. Kris vertelt over 

zijn “baby”, de meerstam-

mige notelaar. En omdat 

een beeld meer zegt dan 

1000 woorden … een foto-

collage. Veel leesplezier! 

https://wzc-avemaria.be/


Heb je ons Linde al gezien?   

Stijn geeft een woordje uitleg: 

Zomer- of grootbladige linde - Tilia platyphylos.  

Hartvormig, gezaagde bladrand, onderaan zachtbehaard, maar glad 

aan de bovenkant. De thee van de bladeren wordt aangeraden bij 

zenuwstoringen, migraine, slapeloosheid, verkoudheid en luchtweg-

klachten. Of vooral het jonge blad, als het net is uitgelopen, smaakt 

heerlijk als goede groente voor salade of als broodbeleg…  

De sterk riekende bloemen verschijnen in de zomer steeds rond de 

langste dag. De linde behoort tot de belangrijkste drachtplanten 

voor honingbijen en ander insecten, omdat deze zowel ’s nachts als 

overdag veel nectar bevat. Voor een voorraadje lindebloesems be-

stemd voor lindebloesemthee, kan men deze het beste midden in 

de bloei verzamelen en op een goed geventileerde plek uit de zon 

laten drogen. Deze thee heeft een zuiverende werking op het li-

chaam. Heet gedronken, gezoet met honing, werkt hij zweet afdrij-

vend, bloeddrukverlagend en slijmoplossend. Lindebloesemthee 

helpt tegen verkoudheden en heeft een rustgevende werking waar-

door ze helpt bij periodes van stress of voor het slapen gaan.  

De vruchtjes komen tussen het 10e en 30e levensjaar tevoorschijn 

en bevatten 2 zaden en een groot schutblad om via de wind ver-

spreid te worden. Er leven tot meer dan 50 soorten insecten op de 

zomerlinde die deze nodig hebben om te overleven. Van de bast 

werd touw, vloerbekleding en papier gemaakt. De linde is het sym-

bool voor moederlijkheid. Een heilige ‘vrouwelijke’ boom die vele 

insecten voedt. Zij geeft aan mensen rust en troost, biedt bescher-

ming tegen bliksem. Naast de eik was ook de linde de meest voorko-

mende gerechts- of vergaderboom. Hieronder kwam de gemeen-

schap bijeen om recht te spreken en te vergaderen om zo de vrede 

te bewaren. Het bladerdek van een hoge linde geeft directe scha-

duw tegen felle zon. Of de linde kan gebruikt worden als leiboom, 

dan wordt ze wel leilinde genoemd.  

Krentenboompje  krijgt plaats in Boomgaard+  Amelanchier la-

marckii. De in april tot mei verschijnende helderwitte bloemen staan in los-

se, weelderige trossen en passen mooi in een salade of bij een nagerecht. 
De sappige eetbare bessen verschijnen aan het einde van de zomer en kleu-

ren paarsrood tot blauwzwart en kunnen verwerkt worden in een confituur, 

wijn of likeur. Of je kan ze gedroogd gebruiken als krenten. Het blad en de 

bast van de boom kunnen in september verzameld en gedroogd worden om 

daarna te gebruiken als kruidenthee. 
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Naast onze 8-koppige kerngroep zijn er al 10 vrij-

willigers die graag een handje komen toesteken. 

Wil jij ook komen helpen op een volgende klus-

dag? We noteren iedere 3de zaterdag van de 

maand, 9u, om samen verder te tuinieren.  

Interesse?          

Kom vrijblijvend langs, of stuur nu een mailtje 

naar boomgaardplus@gmail.com. 

Kris, onze tuinarchitect en kweker over de 

meerstammige notelaar.   

“Onze meerstammige notelaar ( Juglans regia - ok-

kernoot - walnoot ) hebben we vorig najaar aange-

plant op onze Boomgaard+ (zie foto links). Hij wordt 

opgekweekt uit 7 aparte stammen. Deze zijn ge-

kweekt uit de vruchten van een 25-jarige notelaar. 

De meerstammige notelaar is nu een drietal jaar 

oud, ongeveer 1 m hoog en moet nu nog opgeleid 

worden  in zijn vorm als meerstammige notelaar. 

Het begrip meerstammige boom bestaat al eeuwen. 

Het is een groeivorm tussen boom en struik. Ze zijn 

ontstaan uit de kweek ervan of op natuurlijke wijze. 

De laatste jaren maken ze een steile opmars in stra-

ten, tuinen, parken,... De tuinen worden steeds klei-

ner en dan zijn de kleinere soorten een geschikt al-

ternatief voor een hoogstammige boom. Ze hebben 

een grote esthetische waarde met hun opvallende 

vorm. 

Onze Juglans regia die we aangeplant hebben is een 

bladverliezende boom die gemakkelijk 15 m hoog 

wordt. Het is een mooie solitaire soort die goed 

productief is na een 7-tal jaren. Met zijn brede, 

maar toch losse kruin zorgt hij ook voor schaduw in 

de tuin. Onder de notelaar is het goed vertoeven in 

de zomer want de muggen zijn er niet zot van. 

Snoeien doe je best in juni of in september (nadat 

de vruchten eraf zijn ). In deze twee periodes is er 

dan ook bijna geen sapstroom. Zo kan de boom niet 

doodbloeden wanneer je hem insnoeit. Je kan altijd 

voor je begint te snoeien eens checken door een 

klein takje af te knippen. Komt er geen sap uit, dan 

kan je aan de slag met de snoeischaar !  

De bladeren zijn glanzend groen, oneven geveerd 

en tamelijk groot. De vruchten zitten in een harde, 

groene bolster en zijn eetbaar. 

In de komende jaren kom ik nog wel eens terug op 

onze notelaar, wanneer hij wat meer volgroeid is en 

één van de blikvangers is geworden van Boom-

gaard+ ! “ 
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De toekomst van Boomgaard +          door Anja 

Boomgaard + is ontstaan uit 2 grote pijlers: een  ♥ 

voor de natuur en een   ♥ voor mensen. Wat hou-

den die in, en hoe geven we ze in de toekomst 

vorm?  

Ons  ♥ voor de natuur zie je meteen: het gras (dat 

op vlak van biodiversiteit weinig waarde heeft) ver-

dween grotendeels, en er werd plaats gemaakt voor 

bomen, struiken, kruiden en bloemen. Daarbij kie-

zen we vooral planten die interessant zijn op vlak 

van biodiversiteit of ecologie, bv. voor het creëren 

van een habitat voor insecten en vogels. Ook ver-

mijden we pesticiden en gaan we bij elke keuze 

voor de ecologische opties. Later zullen er ook vo-

gelhuisjes, insectenhotels, enz. komen.  

In de toe-

komst zul-

len we 

ook work-

shops or-

ganiseren 

die gelinkt 

zijn aan 

ecologie 

en zorg voor de natuur of natuurbeleving. Deze 

workshops kunnen gaan over wilde kruiden, een 

wilgenhut bouwen, vogels herkennen, ecologisch 

tuinieren,... We staan open voor suggesties, dus laat 

die ideeën maar komen!  

Ons  ♥  voor mensen zie je ook op een aantal vlak-

ken: ontmoeting is heel belangrijk voor ons. We ge-

loven in de kracht van ontmoeting, en zéker ont-

moeting in de natuur. Daarom zorgen we er voor 

dat onze klusdagen niet enkel productief zijn, maar 

ook gewoon leuk: een toffe sfeer, een hapje en 

drankje, een gezellige babbel,... Maar ook tussen-

door ben je altijd welkom in Boomgaard +, om er te 

genieten van de natuur en van een gezellige babbel. 

In de toekomst zullen we ook zitbanken voorzien, 

en boomstammetjes voor de kinderen om op te 

spelen. Zo wordt het nog gezelliger!  

En ons  ♥ voor mensen gaat verder dan dat: niet 

enkel onze vrijwilligerswerking en het feit dat je 

er altijd welkom bent, maar ook willen we samen-

werken met andere organisaties. Want samen 

staan we nog sterker! Op dit moment gaat al onze 

energie nog naar de aanleg van Boomgaard +, 

maar zodra de grootste werken klaar zijn, nemen 

we contact op met andere Evergemse organisa-

ties om samen activiteiten te organiseren.  

En last but not least: ook de innerlijke mens 

wordt gevoed! Weet je dat we tientallen boom-

pjes en struiken aanplantten, zodat we in de toe-

komst pruimen, perziken, appels, kersen, peren, 

frambozen, bramen, okkernoten, hazelnoten, 

tamme kastanje, kiwibessen, rode, roze en witte 

trosbessen, zwarte bessen, japanse wijnbessen, 

blauwe bessen, jostabes, kruisbes, honingbes en 

vlier zullen hebben? Over de keuken- en theekrui-

den en eetbare bloemen nog gezwegen! Honger 

zul je dus niet lijden, in Boomgaard+! Bovendien 

zorgen we ook voor hoekjes met heerlijk geuren-

de planten, zodat het een waar paradijs wordt.  

Wil jij hier ook aan meewerken (maandelijks of af 

en toe)? Wil je samen met ons iets organiseren? 

Of heb je een idee? Laat het weten!  
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Boomgaard+ in de pers … 

Nadat we met de geboortereceptie aandacht 

kregen van Het Nieuwsblad vonden ook de 

journalisten van Het Laatste Nieuws en Visie 

hun weg naar Boomgaard+ …. 
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