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Droogte en waterbeheer –  
Valère Allonsius 

 

Klimaatverandering  is een  feit, en de  verwachting 
is dat de droogtecrisissen van de voorbije jaren zich 
nog vaak zullen voordoen.  
De ene aanpak is ‘mitigatie’ of  klimaatverandering 
vertragen  en  ombuigen. Dit  is  een  opdracht  voor 
overheden en bedrijven, wetende dat we de hete 
aardappel  niet  mogen  doorschuiven,  en  dat 
iedereen ‘voor eigen deur moet vegen’, ook wij. 
De andere aanpak  is  ‘adaptatie’ of zich aanpassen 
aan de gegeven  situatie. Hoe kunnen we  inspelen 
op de gevolgen voor mens en milieu.  
Velt‐lid  Valère  Allonsius  heeft  zich  verdiept  in  dit 
onderwerp,  meer  specifiek  in  het  thema  water 
voor huishouden,  tuin, natuurlijke  fauna  en  flora. 
Hij zal ons toelichting geven over:  
 Waar komt ons drinkwater vandaan, hoe komt 

het tot bij ons?  
 Over welke waterreserves beschikken we, hoe 

kan  rantsoenering  in  noodgevallen  bij  wet 
geregeld  worden,  praktische  tuintips  om 
waterschaarste  het  hoofd  te  bieden…  
 

Dinsdag 8 oktober 2019 

Bolgewassen  voor  de  eco‐tuin  – 
Mieroos Nijsters 

 
Bolgewassen  hebben  in  de  tuin  absoluut  een 
toegevoegde waarde. Ze zorgen voor extra kleur in 
de  prille  lente.  Er  zijn  ook  zomerbloeiers  en 
herfstbloeiers, en sommige bollen/knollen zijn zelfs 
eetbaar. Bolgewassen bloeien jaar na jaar en velen 

verwilderen  uit  zichzelf.  Biologische  bloembollen 
zijn  topscorers  in  de  productie  van  stuifmeel  en 
nectar.  Vroege  soorten,  zoals  krokussen,  zorgen 
voor voedsel als de eerste hommels en bijen weer 
uitvliegen.  Redenen  genoeg  dus  om  ze  toe  te 
passen  in de ecologische tuin. Zoals zo vaak geldt 
ook  hier:  de  juiste  bol  op  de  juiste  plaats. 
Waarmee  moeten  we  dan  rekening  houden  en 
welke  soorten  komen  in  aanmerking?  Uiteraard 
kiezen  we  voor  een  duurzame  toepassing.  
Nood aan inspiratie ? Kom dan zeker luisteren. 
 

Mieroos Nijsters is erkend Velt‐lesgever siertuin 
 
Zondag 13 oktober 2019 

Oogstfeest en ruildag 

(warme oproep aan leden  
om actief deel te nemen) 

 
Na het  succes  van de  voorbij  jaren  kijken we uit 
naar  ons  derde  oogstfeest.  Maak  jij  lekkere 
kruidenmengsels  voor  een  overheerlijke  thee? 
Maak jij zelf wijn? Is jouw confituur ongeëvenaard 
en origineel? Heb  jij een overschot aan groenten 
of  fruit?  Maak  jij  zelf  kruidenolie,  kruidenazijn, 
pesto?  Leggen jouw kippen zoveel eieren dat je er 
lekkere  advocaat  kan  van  maken?  Is  jouw 
herfstsoep heel bijzonder en wil  je anderen ervan 
laten  proeven?  Wil  je  pannenkoeken  of  wafels 
bakken?  Kan  jij  wilgentenen  vlechten? 
Schapenwol spinnen?  Honing slingeren? Oefen jij 
een oude ambacht uit? Ken je wat van keramiek of 
beeldhouwen…  alles  kan  en  alles  mag.  Je  mag 
ruilen,  uitdelen,  verkopen  aan  een  democratisch 
prijsje,  laten  proeven…  Laten  we  er  opnieuw 
samen een echt feest van maken.  

Waar: Bergstraat 9, Brasschaat 
Wanneer: 13u30 ‐ 17 uur  

Iedereen is hartelijk welkom, inschrijven hoeft niet. 
Maar als je graag actief wil deelnemen en verzekerd wil 
zijn van een plaatsje in onze Velttuin, geef dan een 
seintje aan eddy.janssen@uantwerpen.be 
(0494/334319)  
 
 
Dinsdag 12 november 

Ecologisch  bouwen  met  lokale 
materialen  ‐  Ken  De  Cooman  /  
BC architects&studies 
 

Vier  jonge  architecten  leerden  in  Burundi  hoe  je  lokale 
materialen kunt gebruiken om te bouwen. Ze zochten ook 
naar  duurzamere  vormen  die  zorgen  voor  minder 
brandstof en ontbossing in vergelijking met de ter plaatse 
gebakken  stenen  enz.  Op  een  heel  creatieve  manier, 
samen  met  de  plaatselijke  expertise,  combineerden  ze 
natuursteen,  leem  en  hout  tot  mooie  en  functionele 
gebouwen, met aandacht voor het binnenklimaat, zonder 
airco of andere energieverslindende technieken.   
 

Deze vorm van circulair bouwen zet een forse CO2‐emissie 
om  in een CO2‐captatie. Dit principe past BC architects & 
studies nu ook toe in België. Ze geloven dat, om binnen de 
discipline van de architectuur een positieve  impact op de 
samenleving  te hebben, we niet alleen moeten  focussen 
op  het  ontwerp  van  de  infrastructuur,  maar  ook  het 
realisatieproces zelf opnieuw moeten aanpakken.  
Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen... 
 

Avond i.s.m. de gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking (GROS) 
 

Locatie: Theaterzaal, gemeentepark Hemelhoeve 
Aanvang: 20 uur. Inkom is gratis. 
 



Dinsdag 10 december       2019 
Zaterdagen 15/2 en 5/9  2020 
 
Een fruitboom in elke tuin ‐  keuze 
en verzorging ‐ Marc Van Gils 
 
 

In elke tuin hoort minstens één fruitboom. Hij biedt  
doorheen  het  jaar  een  pallet  van  geuren  en 
kleuren,    insecten  en  vogels,  vitaminen  en 
smaakbommen. Appels, peren, pruimen en kersen 
zijn altijd lekkerder als ze zelf gekweekt zijn. Dat is 
niet louter inbeelding, want aan de versheid en het 
ideale  tijdstip  van  het  oogsten  kan  geen  enkele 
winkel tippen.  
Voor we het plezier  van het plukken,  eten, delen 
en conserveren kunnen ervaren, moeten we eerst 
de juiste soort kiezen, planten, bemesten, snoeien. 
Dit  is allemaal niet zo eenvoudig, maar het succes 
hangt  er  wel  van  af.  Daarom  organiseert  Velt 
Brasschaat  één  theoretische  en  twee  praktische 
lessen waar ingegaan wordt op vragen als:   
 Welke fruitboom kies ik? 
 Hoe en waar plant ik een fruitboom? 
 Hoe verzorg ik mijn fruitboom?  
 Snoeien: waarom, hoe en wanneer 

wintersnoei: hoe groeit een fruitboom 
zomersnoei: voordelen, hoe beginnen we eraan 
 

theorie: Emino 
dinsdag 10/12 ‐ 20u 
leden: 15 €; niet‐leden: 30 € ‐ voor de lezing + 
de praktijklessen winter‐ en zomersnoei 
 

praktijk: in een boomgaard  
zaterdagen 15/02 en 5/09 2020    
(meer details over plaats en tijdstip: later) 
leden: 5 € per les;  niet‐leden: 10 €   
inschrijven voor 10 december door 

overschrijving op BE85 0010 6809 6706  
vermelding ‘snoeiles’ en  uw ‘e‐mail adres’  
 
 

Noteer al in uw agenda:  

Dinsdag 14 januari 2020 
Algemene ledenvergadering en 
Nieuwjaarsreceptie 

 

 

 

 

 

Velt
ecologisch leven, 
koken en tuinieren 

   

 

 

Activiteitenfolder 

september‐december 

2019 

‐ gaan  onze  activiteiten  door  in  ‘Emino’  (vroeger  de 
Ploeg), Verhoevenlei 50, Brasschaat. Aanvang: 20 u  

Onze  volgende  activiteitenfolder  mag  je  verwachten  in 
januari 2020. 

WAAR, WANNEER, KOSTPRIJS… tenzij anders vermeld:  

Meer info over onze afdeling en activiteiten  
vind je op 

Brasschaat 

‐ zijn onze activiteiten gratis voor leden.  
Niet‐leden zijn zeer welkom,  
maar toetreden als lid zou ons verheugen.  

Afdeling 

WWW.VELT‐BRASSCHAAT.BE 

IBAN: BE85 0010 6809 6706 

 

http://www.velt-brasschaat.be/

