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Het bestuur van vzw De Mark wenst u en uw familie veel geluk, 

voorspoed en een frisse nieuwe kijk op mens en natuur in 2020. 

ACTIVITEITENKALENDER 2020 
 

Zaterdag 25 januari 

Vrijdag 7 februari  

Dinsdag 4 februari  

Zaterdag 7 maart 

Zaterdag 21 maart  

  

Zondag 5 april      

Zondag 17 mei      

Zaterdag 27 juni                                                                                                                                                                                                      

Snoeiles kleinfruit 

Algemene vergadering  

Startdag yogalessen 

Snoeiles hoogstamfruit 

Onderhoudsnoei hoogstamfruit 

Paddenoverzet actie 

Lentewandeling in het Kluysbos 

Vroege ochtendwandeling vogels  

Natuurstage voor kinderen 

 

  

Ledenblad van de natuur- en milieuvereniging 

V.Z.W. De Mark 

Tasseniersstraat 1 - 1570 Galmaarden 

Januari 2020 
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INFOBORD VOOR DE RESERVATEN  

MARKVALLEI – KLUYSBOS  

 

. 
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SNOEILES KLEINFRUIT 

Zaterdag 25 januari 

 

Waar :   Dominicanessenklooster 

H. Geeststraat 22 

1540 Herne 

Wanneer : Zaterdag 25 januari van 10 u tot 13 u 

Lesgever :    Tordeurs Jan 

 

Deze activiteit gaat door in samenwerking met  
VELT Zuid West Pajottenland  “Samentuin” (Café courgette). 
 
Om veel vruchten te hebben op je braambessen- of rode bessenstruik 
is een snoei noodzakelijk.  
Dat geldt eigenlijk voor de meeste bessenstruiken. De aanpak verschilt 
van soort tot soort. 
Het snoeien van aalbessen is ongeveer de moeilijkste snoei van 
kleinfruit die er is. Braambessen en frambozen zijn heel simpel te 
snoeien, zwarte bessen zijn nog net iets gemakkelijker dan rode 
bessen.  
Als voorbeeld de snoei van een rode bessenstruik 
Een rode bessenstruik heeft een grote groeikracht en maakt veel 
nieuwe scheuten tijdens een groeiseizoen, de oude gesteltakken zijn 
dikwijls wat gaan hangen onder het gewicht van de bessen en moeten 
vervangen of toch minstens gecorrigeerd worden, het hart van de plant 
staat helemaal vol met nieuwe grondscheuten, … Waar moet u nu in 
godsnaam beginnen te snoeien? Het is heel moeilijk om het overzicht 
te bewaren bij een struik die jaarlijks gesnoeid wordt, laat staan dat u 
een verwaarloosde struik moet gaan snoeien! 
Indien u echter de volgorde van de vijf principes voor het snoeien van 
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aalbessen aanhoudt en elke keer concentreert op één principe is het 
doenbaar. U vergeet gewoon al die gesteltakken, nieuwe 
grondscheuten, oude takken, vruchthout, … en bekijkt elke keer enkel 
de takken die u nodig heeft om het volgende principe toe te passen. 
Zo kunt u stap voor stap beginnen een beetje orde in de struik te 
brengen en tegen dat u aan principe drie bezig bent, is de knoop 
grotendeels ontward en begint de struik opgekuist te geraken. 
 
Principe 1: Alle laaghangende scheuten weghalen 
Bij de meeste scheuten is het redelijk duidelijk dat ze te laag hangen, 
deze mag u direct wegsnoeien. Sommige andere takken zijn 
twijfelgevallen, maar u moet dan indenken wat er gebeurt als ze 
volhangen met het gewicht van vruchten. 
 
Principe 2: Slecht gerichte takken verwijderen 
Sommige takken zijn, op zoek naar licht, helemaal krom gegroeid, 
hebben zich bijna rond een andere tak gewrongen of zijn door het 
midden gegroeid. Al deze takken moeten verwijderd worden. Zeker ook 
alle grote takken uit het hart van de plant moeten verwijderd worden. 
Zo krijgt u een struik die open is in het midden. Hierdoor komt er ook in 
het midden van de struik licht en lucht. Zo worden schimmelziektes 
voorkomen en komen er toch vruchten in het binnenste van de struik. 
  
Principe 3: Terugsnoeien op 6 – 8 gesteltakken 
De gesteltakken vormen de basis, het raamwerk van de plant. Een 
gesteltak gaat ongeveer 4 – 5 jaar mee en moet dan vervangen 
worden. Een oude gesteltak wordt best vervangen door een tak van 2 
jaar oud. Dit is normaal een grondscheut die vorig jaar is teruggesnoeid 
en dit jaar vertakkingen heeft gemaakt. Deze zal dit jaar al goed 
dragen, maar vooral de twee volgende jaren overvloedig bessen 
produceren. 
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Principe 4: Voorzie vervangers voor de gesteltakken 
Elk jaar moet u enkele gesteltakken vervangen, ze dragen immers 
maar een 4-tal jaar. Om deze te kunnen vervangen moet u natuurlijk 
wel een vervangende scheut klaar hebben zitten. Nu voorzien we de 
vervangers voor de snoei van volgend jaar. Bekijk hoeveel gesteltakken 
er volgend jaar moeten vervangen worden en zorg dat er minstens 
evenveel vervangende scheuten zijn. Wanneer u het luxeprobleem 
heeft dat er zeer veel grondscheuten zijn, kunt u de best geplaatste 
scheuten eruit kiezen en al de rest verwijderen tot tegen de grond. 
 
Principe 5: Gesteltakken prikkelen tot vertakken 
Bij gesteltakken komt het meeste fruit aan de korte zijtakken van het 3- 
tot 4- jarige hout. Door de toppen van gesteltakken een beetje in te 
korten wordt de dominantie van de top doorbroken en gaan de 
onderliggende takken uitlopen. Doordat er heel veel takken gaan 
uitlopen wordt de groeikracht verdeeld en krijgt u zo een grote hoop 
korte zijtakjes op de gesteltakken. 
Deze zijtakken zijn werkelijk ideaal om vruchten voort te brengen en 
gaan een massa bessen produceren! Probeer altijd terug te knippen op 
een knop naar buiten. Hierdoor wordt de struik gedwongen om van het 
hart weg te groeien en gaat dit licht en luchtig blijven, met alle 
voordelen van dien. 
Probeer wel niet meer dan 1/3 tot de helft van het aanwezige hout te 
verwijderen, anders snoeit u wel heel drastisch en kan de struik er last 
van hebben. 
 
Veel succes! 
 
Voor een laatste praktische informatie van de geplande activiteit 
gelieve de website:  
velt.nu/welkom-op-het-velt-portaal  de activiteitenkalender te raadplegen! 
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STARTDATUM YOGALESSEN 

Dinsdag 4 februari 

 

Waar :   Baljuwhuis Marktplein Galmaarden  

Brouwerzaal 

Wanneer : dinsdag van 20 u tot 21u30 

Vanaf 4 februari tot en met 2 juni 2020 

Prijs : Niet leden: 9 € per les 

Leden: 8 € per les 

Lesgever :    Olivia Seminck   

email olivia.seminck@gmail.com  

0499 315091 

 

YOGA en RELAXATIE 

Deze vorm van yoga is voor jong en oud en je hoeft helemaal niet lenig 

te zijn om eraan te beginnen. 

Met 5 oude Tibetaanse oefeningen starten we om gezond, vitaal en 

jong te blijven, ze worden ook terecht de Fontein der Jeugd genoemd. 

Daarnaast werken we aan houding, ademhaling, rug en buikspieren, 

bekkenbodem en evenwicht. 

Zo krijgen we een perfecte harmonie tussen lichaam en geest. 

We leren ook totaal ontspannen en ons hoofd leegmaken en een 

rustgevende verse kruidenthee zal voor een gezonde nachtrust zorgen. 

Graag matje of ligkussen meebrengen   

mailto:olivia.seminck@gmail.com
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SNOEIEN VAN  OUDE HOOGSTAM FRUITBOMEN 

Zaterdag 7 maart 

 

Lesgever: Frans Vandenbosch. 

Samenkomst te Herne aan het Dominicanessenklooster om 14:00 uur. 

We kijken vooreerst naar het resultaat van de snoeibeurt die we er 

vorig jaar hielden. Jarenlang werd er in deze boomgaard niet gesnoeid 

zodat een aantal oude fruitbomen aan verjonging toe zijn. 

 We krijgen uitleg over het aanschaffen en het onderhouden van 

snoeimateriaal . Nadien wordt de techniek van het snoeien in praktijk 

gebracht. 

Enkele jaren geleden werden langs de tuinmuur leibomen aangeplant. 

Ook over het snoeien ervan wordt uitleg gegeven.  

Tot slot krijgen we een korte initiatie over het enten van fruitbomen. 

Gratis deelname voor de leden. Twee euro voor niet-leden. 

  



V.Z.W. De Mark 
 

 V.Z.W. De Mark - Natuur- en Milieuvereniging in Bever, Galmaarden en Herne Blz. 8 

 
 

SNOEI VAN HOOGSTAMFRUIT  

Zaterdag 21 maart  

 

Waar :   Samenkomst aan de kerk van Waarbeke (Waarbeke 

plein) 

Wanneer : Zaterdag 21 maart om 14:00 uur 

Prijs : leden : 1 euro, niet leden : 2 euro 

Lesgever :    Bruno Vandewinckel 

 

Ben je de gelukkige eigenaar van een hoogstamboomgaard of kocht je 

dit of vorig plantseizoen enkele hoogstamfruitbomen? 

Noteer dan 21 maart in je agenda voor de cursus hoogstamfruit 

georganiseerd door vzw De Mark. 

Je krijgt er de basiskennis mee over de aanleg van een boomgaard. 

Hoe plant ik bomen? Waar zet ik welke boom? Hoe vorm ik mijn boom 

voor een optimale productie? En hoe onderhoud ik mijn boom eens hij 

fruit produceert?  

Ook het onderhoud van snoeischaar en -zaag wordt belicht en de 

keuze van het juiste materieel komt aan bod. 

Je krijgt de gelegenheid zelf aan de slag te gaan. Zo breng je actief de 

aangeleerde theorie in de praktijk en leer je naast het snoeien van 

fruitbomen ook het juiste gebruik van ladders.  

 

Stevig waterdicht schoeisel is ten zeerste aangewezen. Je mag ook je 

eigen snoeischaar meebrengen.  
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Geboorte 

We melden u de geboorte op 6 augustus 2019 van Cyril, zoontje van 

Stefan De Brauwer en Caroline Goethals. Proficiat aan de ouders en 

hun familie. 

Vzw De Mark 

 

Overlijden 

Vzw De Mark wil Dhr Michel Faucq en zijn familie zijn oprechte 

deelneming betuigen bij het overlijden van zijn dierbare echtgenote Mvr 

Marie-Thérèse Decallonne, overleden te Soignies op 30 november 

2019.   
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PADDENOVERZET 

 

Waar :   Hondsberg 18 te 1540 Herfelingen 

Amfibieën brengen de winter meestal door aan land, verstopt onder 

bladeren, een houtmijt of ingegraven in een ondergronds holte. 

In de loop van februari ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en 

trekken ze massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. 

Doel: een partner zoeken en eitjes afzetten. 

Amfibieën zijn vooral schemerdieren. De trek vat aan rond 19:00 en 

stopt rond middernacht.  

Tijdens hun tocht moeten ze vaak een straat of een weg oversteken 

en lopen de padden en kikkers een groot risico om overreden te 

worden. 

Met de  paddenoverzet actie helpt  Natuurpunt vzw en vzw De Mark 

de amfibieën om hun geboortepoel veilig te bereiken. 

Ook jij kan meedoen! 

Interesse om mee te helpen, stuur een e-mail naar  

theodemeyer@telenet.be en hij houdt u op de hoogte van de 

planning van deze actie. 

 

  

  

 

 

 
 
  

mailto:theodemeyer@telenet.be
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LENTEWANDELING KLUYSBOS  

Zondag 5 april 

 

Waar:          Samenkomst aan parking op top Bosberg nabij café El Faro 

                   Heirbaan 135,  1570 Galmaarden 

Wanneer:    Zondag 5 april  - vertrek 9u - einde 12u 

Prijs:            Leden: gratis 

                   Niet-leden: 2 € per volwassene, kinderen gratis 

Gids:            Luc Meert 

 

Het Kluysbos is één van de vier natuurpuntreservaten beheerd door 

VZW De Mark. Het is een authentiek bronloofbos met in de lente veel 

voorjaarsbloeiers (bosanemonen, enz.) en een uitbundig vogelleven.  

Ook de landelijke omgeving van het bos loont de moeite.  

Dit jaar kiezen we voor een wat andere invalshoek: we starten op de top 

van de Bosberg. Hier komt het spectaculaire Pajotse landschap met zijn wijdse 

zichten nog meer tot uiting. 

 
 

  

http://www.fujix.nl/forumfoto.php?image=http://i65.tinypic.com/s1t354.j
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VROEGE OCHTENDWANDELING VOGELS 

Zondag 17 mei 

 

Waar:          Samenkomst aan St.-Pauluskapel te Galmaarden 

                   Paulusstraat 16,  1570 Galmaarden 

Wanneer:    Zondag 17 mei 2020 - vertrek 6 u 

Prijs:            5 € met ontbijt 

Gidsen:        Luc Meert en Luc Vander Trappen 

 

Half mei is het vogelconcert in volle gang, maar het beste moment om ze te horen 

is de vroege ochtend. Tijdens deze wandeling met vogelspecialist Luc Vander 

Trappen leer je de geluiden van de vele soorten, die in reservaat "Markvallei" en 

omgeving huizen, uit elkaar houden. Sommige laten zich ook zien, en dat in het 

lente-decor van ons grootste reservaat. Nadien wordt je een ontbijt aangeboden. 

 

Inschrijven bij André Prové tel 054/589217 tussen 18 en 20 uur. 
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NATUURSTAGE 

zaterdag 27 juni. 

 

Verder informatie volgt op de website van vzw De Mark 

www.vzwdemark.be 

  

 

http://www.vzwdemark.be/
https://www.pinterest.com/pin/37471363147507685
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STEUN DE WERKING VAN VZW DE MARK 

vzw De Mark koopt samen met Natuurpunt vzw verschillende 

natuurreservaten aan. Het betreft het “Kluysbos “ te Galmaarden, de “     

Marvallei” deels op Galmaarden en deels op Geraardsbergen gelegen 

en het “ Hof ten Berg” eveneens gemeente overschrijdend deels op 

Galmaarden en deels op Geraardsbergen. De restfinanciering wordt 

door vzw De Mark gedragen. 

Indien je een duwtje in de rug wil geven, dan kun je een gift storten op 

rek. IBAN: BE56 2930 2120 7588  BIC: GEBABEBB van Natuurpunt, 

Coxiestraat 11, 2800 Mechelen met vermelding van het projectnummer 

van het reservaat ; 

Project nr. 9954 voor Kluysbos -Galmaarden 

 Project nr. 9929 A voor Markvallei Vlaams -Brabant 

 Project nr. 9929 B voor Markvallei Oost- Vlaanderen 

 Project Nr. 9978 A voor Hof ten Berg Vlaams -Brabant 

 Project nr. 9978 B voor Hof ten Berg Oost- Vlaanderen 

Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.  

De aftrekbaarheid is 45%. 
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NATURACONNECT KLIMAATPROJECT 

Een burgerinitiatief voor ongesubsidieerde natuurontwikkeling  

 ‘NaturaConnect’ (www.klimaatproject.be) is een project dat door middel van 

klimaatcompensatiegelden 130 hectare natuur wil realiseren in een beekvallei  in 

Herne om zo twee Europees beschermde natuurgebieden (Natura 2000) 

ecologisch met elkaar te verbinden. Door creatie van een groot aaneengesloten 

natuurgebied, wordt gewerkt aan natuurontsnippering, wat niet enkel de 

biodiversiteit, maar ook het klimaat en onze gezondheid ten goede zal komen.  

  

  

Klimaatproject  

  

Overshoot, het feit dat de draagkracht van de Aarde wordt overschreden omdat 

de mensheid wereldwijd meer grondstoffen en voedingswaren opgebruikt dan wat 

de Aarde terug kan opbrengen, ligt aan de basis van de huidige wereldwijde 

ecologische crisis. Eén van de meest opvallende symptomen daarvan is de 

klimaatverandering, die het resultaat is van het feit dat broeikasgassen sneller 

geproduceerd worden dan dat ze door de natuur opgenomen worden. Maar door 

alleen maar op klimaat en CO2 te focussen, gaan we voorbij aan de essentie van 

het probleem: het ineenstorten van onze ecosystemen, met bijhorend verlies van 

natuur en biodiversiteit, wat een onmiddellijke impact heeft op onze economie en 

de onrust in onze maatschappij. Bij Natuurpunt weten we al lang dat het 

herstellen van natuurgebieden, met hun bijhorende biodiversiteit, één van de 

puurste vormen is om iets aan de klimaatcrisis te doen.  

  

  

Burgerinitiatief voor meer natuur  

  

Een recent door Natuurpunt en VZW de Mark ingediende aanvraag om twee 

Natura2000 gebieden ecologisch met elkaar te verbinden werd door het 

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) goedgekeurd onder het type 3 

natuurbeheerplan. Dat wil zeggen dat er beheersubsidies kunnen aangevraagd 
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worden, maar dat er geen aankoopsubsidies mogelijk zijn. In de meeste gevallen 

van dergelijke erkenning houdt het verhaal op, gezien subsidies voor aankoop 

van gronden essentieel zijn voor de uitbouw van een natuurgebied. Zonder verder 

initiatief zou een plan om 130 hectare natuur te ontwikkelen gestopt zijn nog voor 

het goed en wel opgestart was. Daarom hebben een aantal burgers en VZW de 

Mark besloten om dit project verder te zetten onder de vorm van het 

“NaturaConnect” project. Om de financiële middelen bij mekaar te krijgen, wordt 

steun gezocht bij bedrijven, instellingen, VZW’s en particulieren.  

  

Steun van bedrijven en instellingen?  

  

Meer en meer Belgische bedrijven en instellingen zijn bereid in een CO2- of 

klimaatcompensatie plan te stappen. Daarvoor heeft zich een hele bedrijfstak met  

certificaten en controles ontwikkeld die garandeert dat de inspanningen ook 

daadwerkelijk goed terecht komen. Het gebruik van CO2 als enige 

compensatiemunt verengt echter enorm het spectrum van mogelijkheden. Met 

NaturaConnect bieden we ‘vierkante meter natuurontwikkeling’ in Vlaanderen als 

compensatiemunt aan. Omdat dit initiatief volledig steunt op vrijwilligers, kunnen 

we garanderen dat 100% van de compensatie naar aankoop van gronden voor 

natuurontwikkeling zal gaan.  

  

Steun van particulieren of VZW’s  

  

We bieden ook aan particulieren de mogelijkheid een steentje bij te dragen. 

Uiteraard kan een financiële bijdrage altijd uit sympathie, maar iedereen kan ook 

deze natuurontwikkeling steunen zonder dat het je een cent kost. Echt waar? Ja, 

door al je online aankopen te doen via de Trooper pagina van het klimaatproject 

(zie link hieronder). Want wie koopt vandaag niet eens vogeleten, een 

vliegtuigticket, een hotelboeking met autohuur, een krantenabonnement, een 

nieuwe computer, … online? Praktisch koop je gewoon wat, wanneer en waar je 

wilt, en bij je favoriete winkel, maar in plaats van rechtstreeks via de website van 

het bedrijf te kopen, ga je via onze Trooper account. Zo help je gratis mee aan 

natuurontwikkeling in jouw streek. Mooi toch? Maar gezien dit een klimaatproject 
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is, willen we wel benadrukken dat je best twee maal nadenkt voor je consumeert.  

  

Ines Van Bocxlaer & Franky Bossuyt  

  

  

NaturaConnect Meer info: www.klimaatproject.be Facebook: 

https://www.facebook.com/klimaatproject Contact: 

klimaatprojectvzw@gmail.com  

Steun uit sympathie?  

Rekening nummer: BE87 7350 5186 6894  

Online aankopen doen via de klimaatproject account: 

www.trooper.be/klimaatproject  
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UITNODIGING  !!! 

ALGEMENE VERGADERING EN RECEPTIE 

De algemene vergadering van vzw De Mark, waarop je als lid 

vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft dit jaar plaats op vrijdag 7 

februari 2020 om 20 uur in het "Kelderken” (Foyer) van het 

Baljuwhuis te Galmaarden. Het bestuur brengt het jaarverslag uit 

van de activiteiten van de vereniging. Tevens worden de 

ontvangsten en de uitgaven van het afgelopen boekjaar 

voorgelegd. Bevestig je deelname via mail : 

andreprove@hotmail.com of tel. 054/589217 (tussen 18 en 20 uur). 

 

NATUURBEHEER 

Vzw De Mark beheert samen met de terreinploeg van Natuurpunt vzw 

de drie reservaten "Markvallei", " Kluysbos" en " Hof ten Berg" . De 

hooiweiden , de knotwilgen en de kilometers wandelroutes vragen 

regelmatig onderhoud . 

Onze werkdagen zijn vastgelegd op iedere tweede zaterdag van de 

maand van 8u30 tot 12u30. 

Zijnde 11 januari, 8 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni 

 

Wie interesse heeft om eraan deel te nemen neemt contact op met: 

André 054/589217 (tussen 18 en 20 uur) 

Luc 0494/482664 of Tommy 0474/442511 
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BRANDHOUT NODIG ? 

Uw aanvraag, ook uw vraag om inlichtingen worden beantwoord via e-

mail : andreprove@ hotmail.com of via telefoon 054/589217 tussen 18 

en 20 uur. 

BIJEN-NESTKASTEN NODIG ? 

 

Nieuwe voorwaarden!! 

Uit de hand te koop aan 14 euro. 

Een tiental Duplex luxeappartementen. 

Voor bezige bijen en fladderende vlinders  

met zicht op het zuiden. 

Dankzij de dikke muren en het betonplex dak 

wordt het er in de winter nooit te koud. 

Mogelijkheid tot het plaatsen van 

zonnepanelen. 

Nóg handig is de opslagplaats onder het huis bedoeld als nachtlogies voor 

andere zespotige families. 

In de tuin ontdek je een mix van fruitbomen , voorjaars – en zomerbloeiers . 

Reken anderhalve minuut vliegen naar de nectar- en stuifmeelvoorraden. 

Info: 

Vierkantwoonkamers, 100 cm2 bewoonbaar. 

Exacte locatie : verplaatsbaar 

Ontwerper en ondernemer : Luc Boussaert 

Makelaar : vzw De Mark 

www.vzwdemark.be   tel 054/589217 (tussen 18 en 20 uur ) 

 

http://www.vzwdemark.be/


V.Z.W. De Mark 
 

 V.Z.W. De Mark - Natuur- en Milieuvereniging in Bever, Galmaarden en Herne Blz. 20 

 
 

LIDMAATSCHAP 

Mogen we u vragen uw lidmaatschap voor 2020 te vernieuwen door 

storting van 15 euro op het rek. nr. BE05 4412 5182 4175 van vzw De 

Mark – Galmaarden. 

SURF OOK EENS NAAR ONZE WEBSITE 

www.vzwdemark.be 

Wie in het vervolg zijn nieuwsbrief liever digitaal 

ontvangt, laat dit weten via email: 

andreprove@hotmail.com 

 
HERINNERING 

Als je per e-mail wilt herinnerd worden wanneer de volgende 

activiteit bij V.Z.W. De Mark plaats heeft, laat je email achter 

bij andreprove@hotmail.com 

 

V.U. : André Prové Tasseniersstraat 1, 1570 Galmaarden (054/58 92 17)     Lay-out     : Tony 

Geldolf 

http://www.vzwdemark.be/

