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ORA ET LABORA… SAMEN-TUINIEREN IN OUDE KLOOSTERTUIN VAN HERNE
Iedereen heeft wel een persoonlijke drijfveer om hier een paar uur per week in de
grond te komen wroeten. Ik ben altijd een ‘buiten’-mens geweest. Zodra ik een
straaltje zon zie, is er weinig houden aan. De bezigheden in de Kloostertuin van
Herne brengen me tot rust. Een weekend zonder tuinactiviteit lijkt een verloren
weekend. Anderen worden dan weer aangesproken door de aparte sfeer van
rust en stilte die nog steeds hangt rond het voormalige Dominicanessenklooster.
Kinderen kunnen de natuur in een veilig ommuurde tuin ontdekken. De grote
kersenboom, de kippenren of het weiland met de schapen - net als de moestuin bieden een heerlijke speel- en leerplek.

,,Zodra ik een straaltje zon zie, is
er weinig houden aan’’
Cafe Courgette vliegt erin
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Twee jaar geleden was ik op zoek naar een workshop groenten
telen. Op internet vond ik tekst en uitleg bij Café Courgette. Dit
zijn wekelijkse praktijklessen op zaterdagvoormiddag door Velt
Groot-Gooik in de tuin van het Dominicanessenklooster in Herne.
Lang moest ik er niet over nadenken. De eerstvolgende zaterdag
bood ik me aan en maakte kennis met het project.
Het eerste seizoen bood een waaier aan nieuwigheden. Elke
week leerden we de teelt van één of andere groente beter
kennen. Aardappels, erwten en radijzen, spinazie, boon- en
slasoorten, tomaten, uien, pompoenen, knolselder... Er waren
ook workshops, zoals moestuinbakken maken met paletten en
de aanleg van een kruidenspiraal.
In seizoen twee kreeg de bouw van de serre veel aandacht. Ze werd
voor het eerst gebruikt om tijdens de koudere wintermaanden
verse slasoorten te telen. Druivelaars werden aangeplant want
ook de fruitteelt komt uitgebreid aan bod. De kloostertuin heeft
een mooie aanplant leifruit en
een perceel kleinfruit. Jonge
hoogstammen zijn intussen
aangeplant en vervangen
straks de oudere fruitbomen.
De aardbeiplanten in de
moestuin leveren lekkere en
gezonde vruchten. Ook hier
krijgt de geïnteresseerde
tuinier uitleg over aanplant,
onderhoud en snoeiwerk.

Ook voor jonge
groene vingers
Een perceel van de kloostertuin
werd ter beschikking gesteld van
Groentekans, tuinieren voor en
door kinderen. In de kloostertuin
kon het jonge volkje in en buiten
de groentetuin op ontdekking
gaan, want tussendoor werd ook
tijd gemaakt voor spel. De tuinactiviteit werd vaak afgesloten
met een kooksessie van de geoogste groenten of fruit.

Het vorige seizoen hadden we last van aardappelziekte. Gelukkig
is dit tijdig opgemerkt en werd alleen het blad aangetast, de
knollen bleven gespaard. Ook zulke tegenslagen horen bij het
tuinieren en zorgen op hun beurt voor een leerzame ervaring.
‘Zonder is gezonder’ mag natuurlijk niet ontbreken in deze tuin,
er worden kwaliteitsvolle bio-producten geteeld zonder
pesticiden. Het is telkens verrassend plezant om na een week
de groei en bloei van de planten te zien evolueren. En even
plezant is het om in het oogstseizoen met een mand vol verse
groentjes en een hoofd met frisse tuin- en keukenideeën terug
naar huis te keren!
De workshops takkenril bouwen en vlechtwerk met snoeihout kenden
veel bijval. Er werd een druk bezochte plantenruilbeurs en een succesvol
kloostertuinfeest georganiseerd.
Het opzet van dit moestuinproject - ecologisch groenten en fruit kweken
- is een groepsgebeuren. Er wordt samen-getuinierd in één grote
moestuin. Op deze manier komen alle tuintaken aan bod en worden
afwisselend door alle tuiniers uitgevoerd: de bodem bewerken, planten,
wieden en schoffelen, oogsten. Dit wekelijks éénsgezind tuinieren zorgt
op zaterdagmiddag niet alleen voor een goed gevulde groentemand
maar onthaasting, moestuinzuurstof en heel wat tuinvriendschap
brengen ongetwijfeld je energiebalans op peil.

Zin om mee te tuinieren in Herne?
Je kan nog steeds aansluiten in de kloostertuin.
Naast de basisteelten komen dit jaar minder gekende
soorten in de kijker, zoals asperges. De tuin wordt verder
uitgebreid met hommelkasten, een bloemenborder en
zelfs een poel. Contact: Jan Tordeurs (Velt),

info.groot-gooik@velt.be,
054 56 83 49,
http://beweegt.velt.be/grootgooik
www.velt.be
www.cafecourgette.be
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Tuinvriendschap
De begeleiding bij het tuinieren is ontzettend leuk en leerzaam. Op
die manier heb je ook veel meer kans op slagen om van je eigen
moestuin een lekkere brok natuur te maken. Tijdens het tuinwerk is er
zeker tijd voor een babbel. Al wiedend worden recepten uitgewisseld,
een mop verteld of het nieuws van de week besproken. Maar bij ieder
lesmoment is alle aandacht gefocust op dat item: hoe je de bodem
voorbereidt, de juiste techniek om jonge aardbeiplantjes te kweken,
hoe tomaten dieven…

Pajottenland van je
bomen/dromen
Het voormalige klooster van de Dominicanessen uit Herne
werd in 2010 door de zusters verkocht aan de gemeente.
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei zorgde
voor een mooie herwaardering van de kloostertuin, met
moestuin. Dit gebeurde met steun van Provincie VlaamsBrabant en Europa, zie www.pajot-zenne.be/bomen.

"De kloostertuin is loslaten voor mij,
alles op nul zetten. Blij dat we zo'n een
fijne groep hebben en een hele goede
begeleiding van Jan"
Marie-Paule Van Cauwelaert

