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Her f st  
       
 
De kleurenpracht van bloemen begint stilaan plaats te maken 
voor de warme herfsttinten. Straks begint menigeen aan de 
grote herfstschoonmaak om de tuin van alle afgestorven en 
verwelkend materiaal te ontdoen. Opgeruimd staat immers 
netjes. 
 
Op alle terreinen is onze tijd bezeten van schoonmaken, alles 
moet clean zijn, opgepoetst, bacterievrij, hygiënisch, smette-
loos. En dat wordt ook overgedragen naar de tuin. Alles wat 
als dood beschouwd wordt moet weg, alle ‘afval’ moet eruit. 
Alweer een parallel, ditmaal met ons sociaal leven. We dur-
ven de dood niet onder ogen zien. Oud en dood stoppen we 
weg.  
 
Nochtans is dood bron voor nieuw leven. Wie kringlopen ziet, 
weet dat zonder dood geen leven mogelijk is. Afstervend or-
ganisch materiaal is voedsel voor het bodemleven dat al etend 
dit omzet tot vruchtbare grond. Het niet opruimen van uitge-
bloeid en afgestorven materiaal is daarnaast ook van levens-
belang voor het overwinteren van allerlei insecten. De holle 
stengels, die het langst rechtop blijven staan, vormen een ide-
ale overwinteringsplaats. Ze zitten er beschut tegen koude en 
wind. Na de winter staan ze dan snel paraat om het evenwicht 
in de tuin te behouden. 
 
Veel planten dragen nog tot ver in de winter talloze zaadjes, 
welkom voedsel voor de vogels die je tuin regelmatig zullen 
bezoeken in de winterperiode.  
. 
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En niet te versmaden: de verstilde planten steken als prachtige sil-
houetten af tegen een heldere winterse lucht. Staan ze beladen 
met sneeuw, dan zijn het echte kleinoden, een lust voor het oog, 
balsem voor de gevoelige ziel.  
 
Een niet opgeruimde tuin staat misschien niet netjes maar is al-
vast een plek vol leven, een plaats om te genieten, ook in de win-
ter, een plek waar contact met het leven voor de hand ligt. 
En misschien een voorbeeld voor onze andere levensterreinen. 
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Thuisverkoop 

 
 
Alle producten die we te koop aanbieden zijn biologisch en 
hebben biogarantie: 
 

groenten – kruiden – fruit  
fruitsap – wijn – bier 

meel – brood 
zuivel 

 zaai– en plantgoed 
 
 
 
 

Biologisch zaad en plantgoed 
Wie graag biologisch zaad koopt voor het volgende seizoen, 
kan dat het best vooraf bestellen. Dit kan tot begin december. 
 
Fruitbomen 

Zoals de vorige jaren, w illen we weer de mogelijkheid bieden 

om samen fruitbomen aan te kopen bij boomkwekerij ‘De Lin-

de’ in Kemmel. 

Gelieve uw bestelling ten laatste eind oktober binnen te bren-

gen in Yggdrasil. Eind november – begin december kan u uw 

bestelling bij ons dan a alen. 
De cataloog van fruitbomen en bessenst ruiken ligt  ter inzage 

in Yggdrasil.  
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Hoe bestellen ? 
 
 U kan gewoon tijdens de openingsuren langskomen. Dan 

kiest u uit het aanwezige aanbod. Het is ook mogelijk in 
de tuin de groenten uit te kiezen. 

 U kan vooraf telefonisch of per fax bestellen. Op het afge-
sproken moment staat de bestelling dan klaar. 

 Wie graag wekelijks een pakket wil aankopen, kan bij de 
afhaling een bestelling doorgeven voor de volgende week. 
Op het afgesproken moment staat die dan klaar. De inhoud 
van het pakket is te bepalen in onderlinge afspraak. 

 
Het is interessant voor alle partijen als u zoveel mogelijk vooraf 
bestelt (ten laatste woensdagavond). Dan kunnen wij veel ge-
richter inkopen, u hebt wat u wenst en wij hebben niet teveel 
overschotten. 
 
Openingsuren: dinsdag:  17.00 u. –  19.30 u. 
   vrijdag:     8.30 u. –  11.30 u. 
   zaterdag: 10.00 u. –  15.00 u. 
 
Tel./fax: 016/ 82 45 37 

 
 
 

Pompoendag  
Zondag 27 oktober 

doorlopend 
Van 10.00 u. tot 17.00 u. 
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Groent e 
 

 

 

 
Wint erpost elein  Claytonia perf oliat a D.  
 
 
Winterpostelein behoort tot dezelfde familie als de zomerposte-
lein, maar tot een ander geslacht. De winterpostelein komt oor-
spronkelijk uit Noord-Amerika maar is verwilderd in West-
Europa. 
 
Het is een klein groen plantje met vlezige blaadjes. Elk blaadje 
staat op een fijne stengel en vormt samen met de andere stengels 
een rozet. De eerste blaadjes zijn vlak, maar de blaadjes waaraan 
bloemen groeien vormen een kelk waar de bloem als het ware uit 
te voorschijn komt. De kleine bloemetjes zijn wit en vormen later 
heel veel kleine zwarte zaadjes. De plant is éénjarig maar zaait 
zichzelf heel gul uit. 
 
Men zaait de eerste keer begin augustus voor een vroege oogst.  
Zaaisel van eind augustus wordt geoogst op het eind van de herfst 
en in het begin van de winter. Zo kan er met tussenpozen gezaaid 
worden en de oogst kan gaan tot april-mei. 
Het is een zeer gemakkelijke plant die geen bijzondere eisen stelt 
aan de grond. In het Zwin is ze verwilderd terug te vinden. 
Winterpostelein is winterhard maar ziet er wel minder mooi uit na 
een erg koude periode. Er kan natuurlijk ook een deel in de serre 
gezaaid worden. 
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Het is een dankbare groente omdat ze er is als er weinig ander groen 
beschikbaar is. Ze bevat wel oxaalzuur (0,9%), maar minder dan de 
zomerpostelein. Ze is anderzijds zeer rijk aan mineralen zoals kalium 
(800 mg), calcium (125 mg), fosfor (70 mg), ijzer (3 mg) en natrium 
(30 mg per 100 gram). Ze is lekker rauw als sla of gemengd met 
rauw witloof. Er is ook een heerlijke soep van te maken.  
In alle geval een aanrader voor de wintertuin en –keuken.  
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kruidenweet jes 
 
 
Appel  Malus silvest r is   Malus domest ica    
 Malus communis             
De appelaar is samen met andere loofbomen ongeveer honderd mil-
joen jaar geleden ontstaan, wellicht ergens in Centraal-Azië. De eet-
bare variëteiten zouden voortkomen uit de woudappel Malus sil-
vestris. In het wild is deze appel zuur en slechts genietbaar nadat de 
vorst erover is gegaan. De Grieken kenden de appel maar de Romei-
nen hadden kwekerijen en kenden de techniek van het enten. Zij ver-
spreidden de appel over Europa. Maar aanvankelijk  waren het voor-
al de monniken die zich met de appelteelt bezig hielden. Pas in de 
late Middeleeuwen werd de appel populairder en minder duur. In de 
18 de en 19de eeuw nam het aantal rassen enorm toe. Op dit ogen-
blik zijn er duizenden appelrassen maar slechts enkele zijn te koop 
in de winkel.  
 
Appelen kwamen naar verhouding talrijk voor en aan één struik 
stonden soms honderden vruchten. Ze werden dus vruchtbaarheids-
symbolen. 
Het was een Keltische gewoonte omstreeks de jaarwisseling te drin-
ken op de gezondheid van de appelboom en op zijn vruchtbaarheid. 
Een beker, rond als de zon, werd gevuld met warme cider. Daarin 
zwommen geroosterde appeltjes. Drie warmte- of zonnesymbolen. 
Iedereen nam plaats in een wijde kring, omheen een appelboom die, 
door zijn ouderdom of gestalte, als vertegenwoordiger van alle bo-
men in de tuin werd verkozen. Om de beurt dronk iedereen een slok 
uit de beker en de rest werd over de boomwortels gesprenkeld. Zo 
bezwoer men de zon, dwong men haar in haar zwakste stand, om 
door haar warmte de appelbomen te zegenen met vele vruchten. Te-
gelijkertijd werd er met potten en pannen een hels lawaai gemaakt, 
om de boze geesten te weren of uit te drijven en om de ziel van de 
appelboom uit de winterslaap te wekken.  
 
 

 



9 

In februari gingen de vrouwen in de boomgaard met vuurpotten en 
fakkels. Ze geloofden dat iedere vonk en iedere genster een appel 
zou worden. Dit gebruik werd later gekerstend tot Lichtmis. 
 
De appel was ook het symbool van de kennis. De appel draagt nl. 
een pentagram of vijfster binnen in zich. Deze vijfster is te zien als 
je een appel dwars doorsnijdt zodanig dat het klokhuis niet over-
langs maar dwars gesneden wordt. 
 
De appelboom was bij de Kelten, na de eik, de meest geheiligde 
boom. Daarom werden ook appelbomen geplant in de onmiddellij-
ke nabijheid van de heilige plaatsen. De druïden geloofden in een 
zonneparadijs. Dit was het eiland Avalon, het eiland van de appelen 
en de onsterfelijkheid. Daar wordt koning Arthur verzorgd van zijn 
dodelijke wonden. Door het eten van de magische appelen bereikt 
hij de onsterfelijkheid. 
Als symbool van het leven en van onsterfelijkheid is de appel terug 
te vinden in vele verhalen.  
 
Reeds zeer lang wordt de appel als voedsel gebruikt. De oudste ap-
pelresten die men gevonden heeft kunnen zo ongeveer 6000 tot 
6500 jaar oud zijn en ze stammen uit het steentijdperk. Het zijn 
meestal verkoolde resten van vruchten of versteende indrukken van 
pitten. De verkoolde appel is amper 14 mm groot. Er bestaan aan-
duidingen dat ze in 2 of 3 stukken gesneden werden en in de wind 
of aan het vuur gedroogd werden, om ze zolang mogelijk na de 
herfst te kunnen bewaren. 
Ook nu nog zijn er talrijke recepten te vinden met appelen. Je vindt 
ze zowel in voorgerechten, hoofdgerechten, nagerechten, gebak, 
dranken al of niet alcoholisch, broodbeleg,… Een appel kan in zo-
wat alles verwerkt worden of je kan hem gewoon rauw eten als ge-
zond tussendoortje. Van de schillen kan je samen met een kaneel-
stokje lekkere thee zetten. 
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Niet alleen in de keuken, maar ook in de cosmetica werd de appel 
reeds vroeg op prijs gesteld. Het woord 'pommade' komt van de ge-
woonte van de Romeinse vrouwen om hun huid te verzorgen met 
een appelzalf.  Hiervoor lieten ze appels, bestoken met kruidnagels, 
in wolvet trekken. Appelsap herstelt immers het huidweefsel. 
 
De appel bevat veel gezonde stoffen zoals natuurlijke vruchtensui-
ker, kaliumzouten, magnesium, ijzer, fosfor, kiezelzuur, zwavel, 
koolhydraten, vit A, B, C en E, een weinig oxaalzuur, appelzuur, 0,5 
tot 1,6% pectine. Appel helpt tegen diarrhee, is kalmerend  en ont-
giftend. 
Zo raadde Paracelsus (15de - 16de eeuw) zijn patiënten aan eens per 
maand een appeldag te houden om het organisme te revitaliseren en 
te reinigen. 
Uit wetenschappelijk onderzoek in de jaren zeventig bleek dat ap-
pelpectine een gunstige invloed heeft op de afzettingen van choleste-
rol. Appel vermindert het risico van aderverkalking en van een hart-
infarct.  
En dit is nog maar een fractie van wat een appel allemaal vermag. 
Of zoals het spreekwoord zegt: ’An apple a day, keeps the doctor 
away’. 
Ook bij de Bachbloesems vinden we de appel, (Malus pumila) terug 
als reinigingsremedie. 
 
Dat appelen altijd een belangrijke rol gespeeld hebben, vinden we 
terug in de vele spreekwoorden en uitdrukkingen die onze taal rijk 
is, zoals een appeltje met iemand te schillen hebben,  de appel valt 
niet ver van de boom, door de zure appel heenbijten, iets kopen voor 
een appel en een ei, iemand appelen voor citroenen verkopen, een 
appeltje voor de dorst, een appelflauwte, een oogappel,… 
 
Appels zijn er in diverse kleuren: groen, geel rood, met streepjes, 
maar toch blijken mensen vooral van blozende appelen te houden. 



11 

 

 

 

 

 

De oudste Europese dichteres is Sappho, een Griekse dichteres 

uit  de 7de eeuw voor Christus. Er zijn alleen fragmenten 

bewaard van haar poëzie, maar daar zijn juweelt jes tussen. 

Bovendien bieden fragmenten het  voordeel dat  de fantasie en 

interpreta e onbeperkt zijn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals de zoete appel  

bloost  aan het  eind van een tak 

hoog in de hoogste twijgen 

door de plukkers vergeten — 

neen, niet  vergeten 

maar niet  te bereiken... 

     

      vertaling P. Claes 
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      Jaarprogramma 
 
Voor het komende jaar hebben we flink gesnoeid in ons programma. 
De redenen hiervoor zijn dat de avondactiviteiten soms erg dun be-
volkt waren en dat er anderzijds een heel grote vraag is om op andere 
locaties les te geven. 
De permacultuurworkshops blijven echter wel geprogrammeerd. 
Ook op aanvraag van groepen, kunnen lessen georganiseerd worden. 

 

oktober   

zondag 27  pompoendag: doorlopend gra s toegankelijk  
    van 10.00 u. tot  17.00 u. 

 

november 

maandag 11  workshop: speelomgeving voor kinderen 

     inrichten met  levende bouwsels van 

10.00 u.     tot  17.00 u. 

 

april 

zaterdag 12  workshop: voedsel kweken van 10.00 u. tot  

    17.00 u.  

 

mei 

donderdag 1  kruidenverkoopdag doorlopend van 10.00 u. 

    tot  17.00 u. 

weekend 24/ 25  workshop: kleine tuinen: flowforms en 
     kruidenhoek inrichten. Van zaterdag 

10.00 u.     tot  zondag 16.00 u. 

 

2 weekends (datum nog nader te bepalen)  

    workshop: basiscursus mandenvlechten 
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juni 

Open tuindag vermoedelijk op de zondagen 15 en 22,   doorlo-
pend van 10.00 u. tot 17.00 u.  
 
juli 

zaterdag  5  gra s rondleiding van 14.00 u. tot 16.00 u. 
 

Voor de workshops en (gra s) rondleiding is inschrijving voor-

af vereist. Dit  gebeurt  via telefoon/ fax 016/  82 45 37 of per 

brief.  

De inschrijving wordt beves gd door betaling of door het stor-
ten van het  inschrijvingsgeld op rekeningnummer 001– 

3117002-80 van Yggdrasil.  

 
 
 

Wie lid w il worden van de vzw Yggdrasil, stort  6,20 euro op bo-

venstaand rekeningnummer. Hierin zit  ook een abonnement  

van 1 jaar op de  Sapst room, die  viermaal verschijnt  per jaar. 

Dit  abonnement  loopt  telkens van september tot  juni. Leden 

krijgen 10% kor ng op de ac viteiten. 
 

Hernieuwing van de lidgelden gebeurt  elk jaar in juni. 

 
 

Opdoen van prakt ij kervaring 
 
Wie graag komt meehelpen of praktijkervaring wil opdoen, kan 
dat na afspraak. De meest aangewezen periode om lerend mee 
te werken in het project is van begin april tot september. 
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Recept  

 
 

Een lekker vieruurtje met appel. Het vraagt weinig werk, geeft 
weinig afwas en is heel lekker op een koude, winterse dag. 
De ingrediënten zijn uiteraard allemaal van biologische teelt. 
 
Haverkoek met appelen  (zonder eieren) 
 
benodigdheden 
1/2 kg appelen 
2 koppen havervlokken 
1/2 kop rietsuiker  
1 kop volkorenmeel 
1 kop boter 
1/2 kop rozijnen 
eventueel geraspte kokosnoot 
yoghurt 
 
werkwijze 
Appelen en rozijnen eventjes in een beetje water stoven.  
Ondertussen in een vuurvaste schotel de havervlokken, suiker, 
tarwemeel en boter mengen tot een korrelige massa. 
Appelen erboven en afwerken met geraspte kokos. 
In een voorverwarmde oven van 175 - 200°C bakken gedurende 
30 minuten. 
 
Warm opdienen met koude yoghurt. 



15 

Wor kshop 
Speelomgeving inr icht en met  levende bouwsels

   

 
Yggdrasil is tot nu toe een grote mensen bedoening. We willen 
daarom een eigen terrein scheppen voor kinderen, waar ook ac-
tivteiten voor hen kunnen doorgaan. 
 
Levende bouwsels hebben heel wat te bieden.  
Ze zorgen voortdurend voor contact met de natuur, ze wisselen 
immers met de seizoenen. Ze stimuleren de creativiteit en voor 
het gebruik zijn er onbeperkte mogelijkheden. Ze scheppen een 
aparte sfeer. Bovendien schenken ze elk jaar nieuw hout om op 
een of andere manier iets mee te doen. 
 
We beginnen met een stukje theorie over de techniek, de plan-
ten en de inrichting. Maar er zal vooral praktijk aan te pas ko-
men. 
We willen in elke geval een wilgenhutje planten en afwerken 
en een essenhuisje aanplanten. We hebben ondervonden dat es-
sen beter in elkaar groeien dan wilgen en op Yggdrasil zijn er 
essen in overvloed. 
Wat de dag ons verder brengt aan inspiratie kan uitmonden in 
nog niet voorziene bouwsels. Iedereen kan zijn ideetje bijdra-
gen. 
 
Maandag 11 november 2002 van 10.00 u. tot 17.00 u. 
 

Prijs : 17,35 euro                        leden: 15,62 euro 

Gelieve picknick mee te brengen voor ‘s middags. Drank, ook 

soep, is voorzien. 

Voorzie ook werkkledij en eventueel regenkledij. 
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    Sapst room 

 
 
Onder deze titel verschijnt regelmatig een artikel ingezonden door 
een lezer(es). Een sapstroom gaat immers in beide richtingen. Zo 
komt ook niet alle informatie alleen van ons. 
 
Deze keer is ons een brief toegestuurd door Rosemie waarvan we 
een deel hier afdrukken: 

 
‘Vol enthousiasme volgde ik, samen met mijn vriendin, de dag over 
permacultuur in april. Jullie overtuiging en inzet maakten me warm 
om er ook aan te beginnen op deze manier. Ik had al wel een beetje 
ervaring met tuinieren, paste ook het maken van bedjes reeds toe en 
de teeltcombinatie, maar dan wel mooi op rijtjes— niet zo door el-
kaar. 
Op mijn nieuwe woonplaats waren reeds 5 grote bedden gemaakt, 
maar de laatste twee jaar waren die niet bewerkt en lag er een grote 
plastiek over om het onkruid te weren.  Dus werk aan de winkel: 
loswoelen van de grond, de grote bedden in twee gedeeld en com-
post aangevoerd, kruiwagen per kruiwagen. Ik heb toen geen tijd 
gehad om direct de paadjes te bedekken, wat achteraf niet zo ge-
makkelijk was, gezien het “onkruid” of wat we daarvoor aanzien, 
welig groeide.  
Het was een plezier om te zaaien en te planten— uitzoeken wat  en 
waar alles zijn plekje krijgt. Op die manier vond ik dat ik veel crea-
tiever bezig was, het waren bijna tafereeltjes op zich… En spannend 
afwachten naar de eerste resultaten, het zien groeien van de plantjes 
in de boogvorm oogt zo mooi.  
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Er waren enkele spelbrekers, vermoedelijk duiven die met enkele jon-
ge plantjes een goeie maaltijd hadden, zoals de broccoli en koolrabi 
en sommige sla’s. 
Nu kan ik zeggen dat de oogst goed is: prei die goed groeit, zonder 
de preivlieg, veel boontjes, courgette, kruiden, snijbiet, rode biet,… 
Alleen de wortelen doen het niet zo goed en er zitten al veel beestjes 
in. 
Het is echt een weelde en het oogt ook zo mooi, afwisseling bloemen, 
kleuren, geuren,… Alleen de erwten kwamen niet uit.  
 
Voor mij is het nu ook lichter werken, veel gemakkelijker, een zegen 
voor mijn zere rug.  En het blijft een moment van rust om zo buiten te 
‘wroeten’- contact met moeder aarde. Zeker als ik het moeilijk heb, 
dan ga ik naar de moestuin, al is het maar om er even te zitten en te 
wandelen. Het geeft me terug de kracht om verder te doen — om 
moeder aarde enerzijds te danken en anderzijds om haar energie te 
ontvangen.’ 
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Wegenwerken Vissenakenstraat 
 
 
 
 
 
Als gevolg van de rioleringswerken in de Vissenakenstraat, blijft 
het nog enige tijd wat moeilijker om Yggdrasil te bereiken.  
Er blijft meestal één baanvak berijdbaar voor plaatselijk verkeer. 
Navraag op het gemeentehuis leert ons dat u, ondanks de verbodste-
kens, altijd met de wagen tot bij ons mag rijden, aangezien het hier 
plaatselijk verkeer betreft. 
Op zaterdag is er geen probleem, op dinsdagavond en vrijdagvoor-
middag kan de weg tijdelijk onderbroken zijn als de werken aan de 
gang zijn. 
 
Wil u liever niet langs de werken rijden dan kan u de Kaakstraat ge-
bruiken om tot bij ons te geraken. Daar wordt niet gewerkt maar het 
is een smal asfaltbaantje door het veld met dubbele rijrichting.  
Vanuit Tienen kan u dan de Aarschotsesteenweg nemen en op het 
kruispunt in Vissenaken rechts afslaan richting Bunsbeek 
(Metselstraat). In de Metselstraat, voor de kerk, de Kaakstraat vol-
gen tot het einde.  
 
Vanuit Leuven of Aarschot neemt u de weg zoals op de achterflap 
beschreven vanuit Leuven of Aarschot, maar net voor de kerk het 
kleine straatje (Kaakstraat) inslaan en volgen tot op het einde.Op dit 
kruispunt ligt Yggdrasil. 
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Pompoendag 
 

 

 

 

Dit  jaar organiseren we opnieuw samen met  Lieven David van 

Velt  Hageland een pompoendag. 

Kijken, proeven, vragen stellen, boeken inkijken, pompoenen 

uithalen voor Halloween,…. U kiest  maar. 

Voor wie zelf w il gaan kweken zijn er van enkele rassen zaden 

te koop en voor w ie wil gaan uitproberen in de keuken is er een 

receptenboekje in een nieuw kleedje en met  nieuwe recepten 

erbij.  

En uiteraard wordt weer een ruim assor ment van pompoenen 
te koop aangeboden. Daar zijn naast  de Red Kuri en Groene 

Hokkaido talrijke andere rassen zoals Pomme d’Or, Lady Go-

diva, Snow Delight , Gold Nugget , en nog vele andere. 

 

 

Zondag 27 oktober doorlopend van 10.00 u. tot 17.00 u. 

Gra s toegang. 
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    manden vlecht en 
 
 
 
Mandenmaken is een zeer oud ambacht. Er zijn overblijfselen 
van gevlochten werk van 10.000 voor Christus gevonden in het 
Midden – Oosten. Maar ook hier bij ons waren gevlochten man-
den tot halfweg vorige eeuw een dagelijks gebruiksvoorwerp. 
Door de opkomst van kunststof en het verdwijnen van de hagen 
en houtkanten verdween het ambacht van mandenvlechter. De 
laatste jaren is er terug belangstelling aan het groeien voor man-
denvlechten, maar veelal gaat het om decoratief vlechtwerk. 
  
Permacultuur nodigt niet alleen uit tot het aanplanten van hagen 
maar stimuleert evenzeer het nuttig gebruiken van de verkregen 
materialen. Heb je een wilgenaanplant dan heb je elk jaar vele 
wissen die kunnen gesnoeid worden en beschikbaar zijn als 
mulch, compostmateriaal of grondstof om vlechtwerk te maken. 
Dit vlechtwerk kan een tuinonderdeel zijn maar evenzeer een 
gebruiksvoorwerp. 
 
Alleen is de techniek niet meer gekend. Willen we een goed 
bruikbare, mooie en degelijke mand vlechten dan is daar wel 
enige scholing voor nodig.  
Daarom lijkt het ons bijna vanzelfsprekend een workshop man-
denvlechten te organiseren. Het is de bedoeling een degelijke 
basis aan te bieden om nadien zelf aan het werk te kunnen gaan.  
Vermoedelijk zal die workshop/cursus doorgaan in de maand 
mei, gespreid over 2 weekends.  
 
In de volgende Sapstroom zal hierover meer concrete informatie 
gegeven worden. 
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Stadst uinen 
 
 
 
Stilaan beginnen we met de aanleg van onze binnenkoer. Het 
is de bedoeling tegen de vele muren waarover we beschikken 
voorbeelden aan te leggen van kleine tuintjes of stadstuin-
tjes. We willen de binnenkoer opfleuren met  kruiden, fruit 
en allerlei eetbare gewassen.  
De aanleg van de kruidenspiraal in de lente van dit jaar was 
de eerste stap hiervan.  
In het komend voorjaar willen we een halfschaduwplek in-
richten met potten met kruiden, in combinatie met een water-
partij. Het waterbassin zal het regenwater van het kleine stal-
letje opvangen en voorzien worden van een flowformcasca-
de. 
 
Flowforms zijn grote of kleine bekkens waarin water vloeit. 
Hier krijgt de spontane drang tot wervelen een extra stimu-
lans door de vorm van het bekken. Daarbij vormt het water 
telkens een lemniscaat voor het weer verder naar beneden 
stroomt. Dit veroorzaakt meer werveling en geluid en zorgt 
ervoor dat het water meer zuurstof opneemt. Uit onderzoek 
blijkt o.a. dat in water dat via flowforms geactiveerd werd 
meer leven is aan de oppervlakte van het water.  
Tegelijk ontstaat een plek waar het aangenaam verpozen is 
bij kabbelend water. 
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Wie al meerdere flowformcascades in werking wil zien, kan een 

bezoek brengen aan het  atelier van de kunstenaar Ernst  Cats.  

Daar is open deur op zondag 29 september en 6 oktober. Toegang 

van 12.00 u tot  17.00 u. 

Atelier Watergeus:  Eindhovenseweg 104 B 

  NL 5582 HW Waalre 

  0031 6 50 49 46 14 

 
 
 
 

Tuinbezoek  
 

 

Een rondleiding in de tuin van Yggdrasil kan op afspraak vanaf de 

paasvakan e tot eind september. 
U wordt verwelkomd met een gra s drankje.  
Het  thema van de rondleiding wordt  vooraf afgesproken: 

*  permacultuur 

 ontstaan, betekenis, principes, prak sche toepassing in de 
tuin. 

*  kruiden 

 herkennen, teelt , standplaats, gebruik,… 

 

Een rondleiding duurt  ongeveer anderhalf uur. 

Nadien is er gelegenheid om iets te drinken. Op afspraak zijn er 

ook hapjes of een maal jd te verkrijgen. 
Wie graag met  een groep een geleid tuinbezoek wil brengen aan 

Yggdrasil kan hiervoor een afspraak maken. Prijs: 50,00 euro. 

 

Tel. (016) 82 45 37. 
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Wegbeschrijving naar Yggdrasil, Vissenakenstraat 381, Vissenaken 
Opgelet !!! Tijdelijk werken aan de Vissenakenstraat! (zie pagina 5) 
Vanuit Tienen. 

Op de ring van Tienen rijd je tot de lichten van de Diestsepoort : het 
kruispunt met de baan naar Diest- Glabbeek. Daar  neem je de r ichting 
Diest. Onmiddellijk splitst de baan zich : je volgt de linkse baan. Dit 
is reeds de Vissenakenstraat. Als je het oranje bord ‘Vissenaken’ voorbij 
bent vervolg je nog even de weg die kronkelt en begint te dalen. Iets ver-
der, aan de rechterkant, op de hoek van een klein straatje, staat een huis 
met een gedeeltelijke houten afwerking en een afsluiting met wilgetenen. 
Je slaat hier rechts in (Kruisbergstraat) en de eerste oprit rechts draait u 
op. 
 
Vanuit Leuven of E40 (vanuit Brussel) : uitrit Boutersem (24) 
Na de uitrit neem je links. Op een T-kruispunt neem je terug links, na en-
kele bochten kom je aan verkeerslichten : je neemt rechtsaf richting Tie-
nen. Je volgt de steenweg tot aan de 2de verkeerslichten met op de 
hoek links een grote land- en tuinbouwshop. Hier volg je de richting Vis-
senaken : linksaf. De baan kronkelt voorbij de kerk van Vissenaken 
Sint-Pieter en je blijft de weg volgen. Dan kom je op een kruispunt met 
de baan Tielt-Winge – Tienen. Je steekt hierover : *de weg wordt een as-
faltbaan die naar boven kronkelt voorbij een kapel, de kerk Vissenaken 
Sint-Maarten en je komt op een T-kruispunt. Hier ga je rechtsaf richting 
Tienen. Dit is de Vissenakenstr aat. Je r ijdt voorbij de weg naar  Glab-
beek en op het eerstvolgende kleine kruispuntje sla je linksaf 
(Kruisbergstraat): Yggdrasil staat helemaal op de hoek. Rechts in het klei-
ne straatje is de inrit. 
 
Vanuit Aarschot : baan Aarschot -Tienen tot het kruispunt in Vissenaken 
met wegwijzer naar Bunsbeek (rechts is een school) : hier links Bunsbeek 
volgen. Dan verder zoals hierboven Vanaf * 
 
Vanaf de A2 (vanuit Limburg) 

Van de A2 kom je op de baan Leuven- Diest. Je neemt links rich ng 
Leuven onder de brug. Daar ga je onmiddellijk links en onmiddel-

lijk nadien rechts : rich ng Tienen. Deze baan blijf  je volgen tot  een 

wegwijzer Vissenaken : daar ga je rechts en je volgt  de weg tot  op 

een T-kruispunt. Hier neem je links rich ng Tienen : dit  is de Vis-

senakenst raat. Bij het  eerstvolgende kleine kruispunt  neem je 

links : Kruisbergst raat  : de eerste inrit  rechts is de plaats van be-

stemming. 

 
Openbaar vervoer : de trein tot Tienen. Na afspraak word je afge-
haald. 


