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OPEN TUINEN - VELT KORTRIJK ZWEVEGEM
1 Vramkes hof - Oude Bellegemstraat 89, 8550 Zwevegem
2 Eddy Pappyn - Hugo Verrieststraat 80, 8550 Zwevegem
3 Luc Sabbe - Kanaalstraat 94, Zwevegem 8550
4 Volkstuin De Venning perceel 6 - Vennestraat, 8500 Kortrijk
5 Goed ten akker - Stedestraat 71, 8550 Zwevegem
6 Annie's tuin - Watermolenstraat 31, 8550 Zwevegem
7 Eddy Loosveldt, Lindelos 2, 8551 Heestert
Alle tuinen geopend op
Zaterdag 2 juni, 13 - 18 u
Zondag 3 juni, 10 - 18 u
In tuinen 1 - 5 en 7, Veltbar met lokale bieren

BEZIENSWAARDIGHEDEN

A Tuinspoor - samentuin Velt Zwevegem
B Natuurtuin Desloovere - natuurreservaat Natuurpunt Kortrijk
C Waterweelde - samentuin Natuurpunt Kortrijk
www.velt.be/kortrijkzwevegem
detail van de fietsroute in de tuinen verkrijgbaar, of zie: https://www.routeyou.com/nl-be/
route/view/5112759/recreatieve-fietsroute/ecotuinen-lus-2-3-juni-2018
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OPEN TUINEN - VELT WEVELGEM MENEN

1 De Grote Goesting - Rivierstraat 40, Wevelgem
2 Samentuin De Hark van Noa - Bieststraat, Wevelgem
3 Samentuin Eigen Kweek - Goudbergstraat 111, Wevelgem
Alle tuinen geopend op
Zondag 3 juni, 10 - 18 u
In elke tuin, verschillende workshops, lokale bieren...

BEZIENSWAARDIGHEDEN

A Geveltuin (project)
B Wevelgem Zaait
C Boomgaard Poelenbos
D Gemeentelijke hovingen Wevelgem
E Groene Slinger (nieuwe site)
F Eikelmuisproject
www.velt.be/wevelgemmenen
www.velt.be/fruitgroepwevelgemmenen
detail van de fietsroute in de tuinen verkrijgbaar, of zie: https://www.routeyou.com/nl-be/
route/view/5120772/fietsroute/20180603-velt-wevelgem-menen-fietslus-ecotuindagen

Tuinieren zonder pesticiden: hoe pak je dat aan?
1 Voorkomen is beter dan genezen, ook in je tuin. Plant bodembedekkers die je
wel graag ziet op plekken waar ongewenst planten groeien. Beperk je oppervlakte
pad en terras tot waar je regelmatig loopt. Jouw voetstappen verstoren immers
de ongewenste plantengroei. Op die manier blijft de inspanning om preventief te
borstelen op pad en terras ook beperkt. Dat is – met uitzondering van de winter –
wekelijks nodig om ook daar de ongewenste plantengroei te verstoren.
2 Groeien er toch planten die je niet wil? Dan zijn er daar ook verschillende strategieën
mogelijk. Leer je vijand kennen: misschien is hij wel eetbaar? Brandnetel,
paardenbloem, zevenblad en heermoes zijn lekkere en gezonde keukenkruiden.
Of maak er plantengier van: een ideale manier om je planten (ook in de moestuin)
wat extra voeding te geven. Je kunt de ongewenste planten in je tuin natuurlijk ook
bestrijden door ze gewoon met de hand, schoffel of hak te verwijderen. Thermische
bestrijding met heet water of onkruidbranders zijn ook een mogelijkheid.
3 Sterke planten zijn weerbaarder en vragen minder onderhoud en al helemaal geen
pesticidegebruik. Zet daarom de juiste plant op de juiste plaats. De plantenzoeker
van Velt helpt je hierbij (www.velt.nu/plantenzoeker). Maar de grond van de zaak is de
zaak van de grond: verzorg je bodem! Dat doe je door te kiezen voor compost in plaats
van kunstmeststoffen. Compost verbetert je bodemleven en die diertjes heb je nodig
voor een gezonde bodem.
4 Keukenmiddeltjes als bleekwater, azijn en zout zijn geen oplossing. Ze zijn niet
alleen schadelijk voor het bodemleven, er is ook te weinig onderzoek gedaan naar
de langetermijneffecten op water en insecten. Bovendien past je bodem zich aan en
komen er wellicht andere planten die je ook weer niet wil.
Meer weten over ecologisch tuinieren? www.velt.nu

OPEN TUINEN - VELT
HARELBEKE KUURNE
WAREGEM

Domein Borreberg - Borreberg - 8570
Anzegem
www.velt.be/harelbekekuurnewaregem

