
De Tuin van Adem en Eten – een overzicht 

A) Hoe is het allemaal begonnen? 

1) een nieuwe bestemming voor een woonuitbreidingsgebied 

Tuin van Adem en Eten is een communityvoedselbos in opbouw op een voormalig 

woonuitbreidingsgebied te Sint-Denijs (deelgemeente van Zwevegem zie Tuin van Adem en Eten - 

Google Maps).  Het perceel zelf is eigendom van de Zuid-West-Vlaamse intercommunale voor 

streekontwikkeling Leiedal (Homepagina | Leiedal).  Midden 2019 werd vastgesteld dat het bestaand 

woonpatrimonium van Sint-Denijs volstond om de huidige en toekomstige woonbehoefte van het 

dorp ruimschoots te dekken.  Om leegstand in het dorp te vermijden was het eerder aangewezen om 

de vrijgekomen bestaande woningen in het dorpscentrum ter beschikking te stellen van jonge 

gezinnen i.p.v. de woonuitbreidingsgebieden aan de rand van het dorp aan te snijden. 

Via een open oproep (Open oproep Sint-Denijs | Leiedal) stelde de intercommunale Leiedal, in 

samenwerking met het gemeentebestuur van Zwevegem (Gemeente Zwevegem - Berichten | 

Facebook), een 1 hectare woonuitbreidingsgebied aan de rand van het dorp ter beschikking voor een 

duurzaam, innovatief openruimteproject met een meerwaarde voor het klimaat, de omgeving en de 

buurtbewoners.  Dit initiatief paste binnen de visie van Leiedal om de weinige open ruimte in Zuid-

West-Vlaanderen zoveel mogelijk te bewaren.  Het gemeentebestuur en de voorzitter van Leiedal 

gaven op 13 november 2019 meer uitleg over die “open oproep” in het toen net vernieuwde 

dorpscafé “De Vrijheid” in Sint-Denijs: Leiedal schrapt woonuitbreiding, kiest voor open ruimte én v... 

(Kortrijk) - Het Nieuwsblad, Wie heeft een idee voor deze hectare grond? Leiedal zoekt duurzame 

invulling - KW.be, Leiedal kiest voor ‘open ruimte’ in plaats van woonproject: nieuw bos in Sint-

Denijs? | Zwevegem | hln.be, Leiedal schrapt woongebied voor open ruimte - De Standaard 

2) Enkele dorpsbewoners van Sint-Denijs grijpen hun kans 

De “open oproep” was zeker geen vrijgeleide voor de allerindividueelste expressie van de 

allerindividueelste emotie.  De ontvankelijke aanvragen werden immers beoordeeld en gerangschikt 

op basis van volgende criteria (zie op blz. 5 van het wedstrijdreglement open oproep Leiedal):  

1) De wijze waarop meerdere open ruimtefuncties in het project worden geïntegreerd en een 

win-win situatie wordt gecreëerd (20 punten)  

2) De wijze waarop het project in samenspraak met de lokale bevolking of verenigingen 

(jeugdbewegingen, burgers, scholen, etc.) vorm wordt gegeven en de mate waarin 

maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd (30 punten)  

3) De wijze waarop de duurzaamheid van het project wordt gegarandeerd en wordt voldaan 

aan de klimaatdoelstellingen binnen het Burgemeestersconvenant 2030 (20 punten)  

4) De wijze waarop de grond na de uitvoering van de werken beheerd zal worden (15 punten)  

5) De wijze waarop het project financieel & praktisch uitgevoerd zou worden (15 punten) 

Toch zagen enkele dorpsbewoners, hierin ondersteund door de lokale afdelingen van Natuurpunt en 

Velt, kansen in deze oproep.  Tijdens talloze brainstorm- en werksessies werd anderhalve maand lang 

gewerkt aan een basismanifest.  Hierbij verzekerden men zich van de samenwerking met de lokale 

basisschool (Gemeenteschool Sint-Denijs | Welkom op de site van onze school), de lokale faciliteit 

voor bijzondere jeugdbijstand Ten Dries (tendries - Jongerenzorg ZWVL vzw), het plaatselijke top- (en 

inmiddels sterren-)restaurant L’Envie (Restaurant L'Envie - Zwevegem), stadlandschap Leie en 

Schelde (Stadlandschapleieschelde) en Bos+ (bosplus.be).   

https://www.google.be/maps/place/Tuin+van+Adem+en+Eten/@50.7544533,3.3626371,16.56z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x999b3ef1c4fd361f!8m2!3d50.7546051!4d3.3644008
https://www.google.be/maps/place/Tuin+van+Adem+en+Eten/@50.7544533,3.3626371,16.56z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x999b3ef1c4fd361f!8m2!3d50.7546051!4d3.3644008
https://www.leiedal.be/
https://www.leiedal.be/open-oproep-sint-denijs
https://www.facebook.com/GemeenteZwevegem/posts/2510206995774622
https://www.facebook.com/GemeenteZwevegem/posts/2510206995774622
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191030_04693285
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191030_04693285
https://kw.be/nieuws/samenleving/wie-heeft-een-idee-voor-deze-hectare-grond-leiedal-zoekt-duurzame-invulling/
https://kw.be/nieuws/samenleving/wie-heeft-een-idee-voor-deze-hectare-grond-leiedal-zoekt-duurzame-invulling/
https://www.hln.be/zwevegem/leiedal-kiest-voor-open-ruimte-in-plaats-van-woonproject-nieuw-bos-in-sint-denijs~a8f99784/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.be%2F
https://www.hln.be/zwevegem/leiedal-kiest-voor-open-ruimte-in-plaats-van-woonproject-nieuw-bos-in-sint-denijs~a8f99784/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.be%2F
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191030_04693658
https://www.leiedal.be/sites/default/files/2019-12/20190927%20reglement%20open%20oproep%20sint-denijs.pdf
http://gemeenteschool.sint-denijs.be/
https://www.jongerenzorg.be/ten-dries.html
https://www.lenvie-restaurant.be/
https://www.stadlandschapleieschelde.be/nl/stadlandschap/
https://www.bosplus.be/nl/


Dit resulteerde in een werkstuk van 36 pagina’s (zie bijlage), die de initiatiefnemers op 15/01/2020 in 

de lokalen van het gemeentebestuur van Zwevegem moesten verdedigen voor een onafhankelijke 

jury.  Na rangschikking van de 6 ingediende projecten koos die jury voor het voorstel “Tuin van Adem 

en Eten” (TVAE), hetgeen op 20 februari 2020 wereldkundig werd gemaakt aan de dorpsbewoners en 

aan de verzamelde pers (Geen extra huizen, maar voedselbos in Zwevegem  | VRT NWS: nieuws, Hier 

kiest men niet voor nieuwe woningen en beton, maar voor... (Zwevegem) - Het Nieuwsblad, Meer 

groen in plaats van beton | Focus en WTV (focus-wtv.be), Fruitbomen in plaats van huizen: Leiedal 

kiest voor project van 12 inwoners met veel open ruimte | Zwevegem | hln.be).   

          

     

 

3) Het basismanifest van de “Tuin van Adem en eten” 

Geïnspireerd door buitenlandse (The Agroforestry Research Trust – | Forest Gardening | Fruit Trees | 

Nut Trees | Perennial Vegetables |) en binnenlandse (Het Voedselbos vzw) voorbeelden wil TVAE een 

eetbaar bos worden.  Specifiek aan een voedselbos is het nabootsen van de natuur door de 

benutting van verschillende lagen en door vooral met vaste eetbare (of op andere wijze nuttige) 

planten te werken.  Hierdoor wordt een goed bodemleven opgebouwd en is het onderhoud op 

termijn veel beperkter.  Biodiversiteit en voedselproductie gaan dus mooi samen: meer 

plantensoorten en meer dieren geven een goede oogst.  Het gebruik van technieken uit de 

permacultuur garandeert alvast een respectvolle behandeling van bodem, flora en fauna. 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/21/voedselbos-zwevegem-leiedal/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200220_04857980
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200220_04857980
https://www.focus-wtv.be/nieuws/meer-groen-plaats-van-beton
https://www.focus-wtv.be/nieuws/meer-groen-plaats-van-beton
https://www.hln.be/zwevegem/fruitbomen-in-plaats-van-huizen-leiedal-kiest-voor-project-van-12-inwoners-met-veel-open-ruimte~ad46577e/
https://www.hln.be/zwevegem/fruitbomen-in-plaats-van-huizen-leiedal-kiest-voor-project-van-12-inwoners-met-veel-open-ruimte~ad46577e/
https://www.agroforestry.co.uk/
https://www.agroforestry.co.uk/
https://www.hetvoedselbos.be/


 

Maar dat is nog niet alles.  TVAE leg ook zeer grote nadruk op het aspect “community”.  Het 

voedselbos ambieert namelijk om een baken van herkenning en/of erkenning in het dorp te worden 

en een belangrijke speler in het gemeenschapsgebeuren.  De initiatiefnemers voorzien expliciet de 

mogelijkheid om allerlei natuurgebonden activiteiten van plaatselijke verenigingen toe te laten in 

een deel van het voedselbos: yogasessies, cursussen en opleidingen over natuur en ecologie, 

bewustmaking rond eerlijke voeding, workshops over natuurlijke bereidingen, bezinningen via 

natuurbeleving, natuurgebonden buurtwerking, … 

Wat ons naadloos brengt naar de derde belangrijke pijler van TVAE: bewustmaking.  Klimaat, 

gezondheid, eerlijke voeding, biodiversiteit, respect voor elkaar en voor de natuur: dit zijn 

evenzovele thema’s waar de initiatiefnemers willen wegen op de “hearts and minds” door hun 

ervaringen in de weegschaal te werpen.  En waarbij gepoogd wordt om een duurzame 

gedragsverandering uit te lokken bij al wie met TVAE in contact komt.   

B) Wat is daarvan terecht gekomen? 

1) De precorona-aanzet 

Na de dorpsvergadering met persconferentie op 20/02/2020, volgde een eerste plantdag op 

08/03/2020 (Plantdag | Facebook).  De massale mobilisatie via allerlei kanalen (zie o.a. Tuin van 

Adem en Eten - Berichten | Facebook)  

https://www.facebook.com/events/192775022058750/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/121937839384654
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/121937839384654


 

resulteerde in een ongelooflijke opkomst van vrijwillige dorpelingen.   

 

Onmiddellijk werd duidelijk dat dit initiatief op heel wat sympathie kon rekenen en dat velen in het 

dorp stonden te springen om hierin hun steentje bij te dragen.  Dat was de plaatselijke pers zeker 

niet ontgaan (Eerste plantdag in 'Tuin van Adem en Eten' in Sint-Denijs is groot succes - KW.be, Adem 

en Eten gaat van start met plantactie (Kortrijk) - Het Nieuwsblad).  Op deze dag werd er vooral 

gezorgd voor de randbegroeiing, die het terrein moeten beschermen voor teveel wind en kou.  Er is 

op YouTube mooi filmpje te vinden (Adem en eten plantdag - YouTube) die perfect de sfeer van die 

eerste plantdag weet samen te vatten. 

2) Maar dan kwam corona 

Die aanzet  beloofde veel goeds voor de volgende activiteit: een zondags ontbijt in het plaatselijk 

ontmoetingscentrum (Ontbijt, bied & geniet | Facebook). 

https://kw.be/nieuws/samenleving/eerste-plantdag-in-tuin-van-adem-en-eten-in-sint-denijs-is-groot-succes/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200308_04881800
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200308_04881800
https://www.youtube.com/watch?v=zuqQtLzb5yU
https://www.facebook.com/events/175205830564569/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D


 

De affiches werden zelfs om ’t er mooist ingekleurd door de plaatselijke jongsten (Tuin van Adem en 

Eten - Berichten | Facebook). 

 

De wereldwijde Coronapandemie stak daar jammer genoeg een stokje voor.  Door de verplichte 

lockdown verviel de mogelijkheid om onze plannen te bespreken met de geïnteresseerde 

dorpelingen en verviel ook de mogelijkheid om wat startgeld bij elkaar te scharrelen. 

3) Enthousiaste vrijwilligers laten zich echter niet kisten door een virus 

Niets kon evenwel het enthousiasme van de initiatiefnemers doen kelderen.  In de lente van 2020 

kwam er een heuse bloemenzaaidag (Fotoalbum_bloemenzaaidag),  

https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/122468565998248
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/122468565998248
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tuinvanademeneten&set=a.147846130127158


 

organiseerde men een plukdag voor de overvloedig woekerende melganzevoet (Tuin van Adem en 

Eten - Berichten | Facebook - Tuin van Adem en Eten - Berichten | Facebook - Tuin van Adem en Eten 

Werk- en plukdagen - YouTube),  

 

werd TVAE een heuse landmark op de kaart (Tuin van Adem en Eten - Berichten | Facebook),  

 

https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/149017336676704
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/149017336676704
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/150191109892660
https://www.youtube.com/watch?v=LlAABwqAae4
https://www.youtube.com/watch?v=LlAABwqAae4
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/150208546557583


kwamen er opleidingen permacultuur (Tuin van Adem en Eten - Berichten | Facebook),  

 

kreeg TVAE aandacht van belangrijke actoren in het Vlaams boslandschap (Zwevegem kiest bos 

boven bouw; welkom in de Tuin van Adem en Eten - BOS+ (bosplus.be) en in openbaar groen 

(Zwevegem / Woonuitbreidingsgebied wordt voedseltuin | Openbaar groen); 

werden de resultaten van de bloemenzaaidag te gelde gemaakt via een door de dorpsbewoners zeer 

erg geapprecieerde bloemenplukactie (Tuin van Adem en Eten - Berichten | Facebook, Tuin van 

Adem en Eten - Berichten | Facebook,  

 

ging men op studiebezoek bij een ervaren rot in de branche (Tuin van Adem en Eten - Berichten | 

Facebook) 

https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/150247063220398
https://www.bosplus.be/k/nl/n823/news/view/63077/55351/zwevegem-kiest-bos-boven-bouw-welkom-in-de-tuin-van-adem-en-eten.html
https://www.bosplus.be/k/nl/n823/news/view/63077/55351/zwevegem-kiest-bos-boven-bouw-welkom-in-de-tuin-van-adem-en-eten.html
https://www.openbaargroen.be/nieuws/zwevegem-woonuitbreidingsgebied-wordt-voedseltuin
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/180711190173985
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/181392243439213
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/181392243439213
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/182063553372082
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/182063553372082


 

kreeg TVAE via haar voorzitter mooie zichtbaarheid op de regionale televisie (Steffi Desmet neemt 

het op voor Moeder Aarde | Focus en WTV (focus-wtv.be - Mark Kinet op Twitter: "Over de Tuin van 

Adem en Eten https://t.co/uodO33B3U1" / Twitter),  

werd TVAE door specialisten in de ruimtelijke planning geprezen als toekomstmodel voor de 

inrichting van plattelandsgemeenschappen (Ruimte 47: De tuin van Adem en Eten | VRP - De Tuin 

van Adem en Eten: duurzaam en innovatief openruimteproject in Zwevegem - KennisWest),  

zocht men in de dorpsgemeenschap naar het mooiste bijenhotel (Tuin van Adem en Eten - Berichten 

| Facebook - insecten- en bijenhotel wedstrijd voor de Tuin van Adem en Eten - Online Timer 

(onlineklok.nl)  

 

en sloot men het jaar af met een weeral massaal bijgewoonde plantactie (Tuin van Adem en Eten - 

Berichten | Facebook) 

 

https://www.focus-wtv.be/programma/steffi-desmet-neemt-het-op-voor-moeder-aarde?fbclid=IwAR3JkZrj59SRHTZAY6BeBN8Aqq6BusFcfAUHljKKSNgD_3feRsNL6aeAOO0
https://www.focus-wtv.be/programma/steffi-desmet-neemt-het-op-voor-moeder-aarde?fbclid=IwAR3JkZrj59SRHTZAY6BeBN8Aqq6BusFcfAUHljKKSNgD_3feRsNL6aeAOO0
https://twitter.com/MarkKinet/status/1324245031973244929
https://twitter.com/MarkKinet/status/1324245031973244929
https://www.vrp.be/ruimte/ruimte-47/de-tuin-van-adem-en-eten
https://www.kenniswest.be/artikel/de-tuin-van-adem-en-eten-duurzaam-en-innovatief-openruimteproject-in-zwevegem/113318
https://www.kenniswest.be/artikel/de-tuin-van-adem-en-eten-duurzaam-en-innovatief-openruimteproject-in-zwevegem/113318
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/199041795007591
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/199041795007591
https://onlineklok.nl/timer/insecten-+en+bijenhotel+wedstrijd+voor+de+Tuin+van+Adem+en+Eten/2020-11-22T15:00:00/
https://onlineklok.nl/timer/insecten-+en+bijenhotel+wedstrijd+voor+de+Tuin+van+Adem+en+Eten/2020-11-22T15:00:00/
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/214230226822081
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/214230226822081


 

Besluit: het eerste jaar van TVAE was een echte rollercoaster en dat wordt ook duidelijk in een 

filmpje over 1 jaar Tuin van Adem en Eten - YouTube.  Het is dan ook volkomen terecht dat TVAE 

volgens de intercommunale Leiedal kan dienen als hefboom voor gelijkaardige projecten in de regio 

en “reeds meerdere andere lokale besturen lieten vallen dat dergelijk project ook op hun 

grondgebied een plek kan krijgen” (zie eindnota strategisch project Zero Regio op blz. 29). 

 

4) In 2021 gaat men verder op dit elan 

Sneeuw of koude: niets kan de initiatiefnemers afstoppen.  In putje winter (op 17 januari) wordt er 

opnieuw aangeplant (Tuin van Adem en Eten - Berichten | Facebook) : de eerste echte 

voedselbomen en struiken die van deze plek een voedselbos gaan maken.  Dit zijn een 100-tal 

fruitbomen (hoog-, half- en laagstam voor de meer bekende fruitsoorten van peer, appel, perzik, 

pruim, abrikoos, walnoot, hazelnoot, …) en ook de eerste kleinfruitstruiken en -kruiden. Dit gebeurt 

in aanwezigheid van talrijke hoogwaardigheidsbekleders (Tuin van Adem en Eten - Berichten | 

Facebook) en gaat niet onopgemerkt voorbij: Voedselbos Tuin van Adem en Eten groeit: “Vrijwilligers 

zijn van harte welkom” | Zwevegem | hln.be - Voedselbos uitgebreid met 800 bomen (Zwevegem) - 

Het Nieuwsblad - De Tuin van Adem en Eten, voedselbos in opbouw, waar je kan ademen en eten - 

BOS+ (bosplus.be) - Ondanks hitte en corona kent Tuin van Adem en Eten… | Voedselrijk - 'De Tuin 

van Adem en Eten': voedselbos in opbouw (msn.com) - Zwevegem. Woonuitbreidingsgebied maakt 

plaats voor voedselbos Tuin van Adem en Eten | Gemeente voor de Toekomst.  Dit filmpje geeft een 

mooie impressie van deze plantdag: Tuin van Adem en Eten : Plantdag 17/01/2021 - YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=OUVXCUmBQag
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/eindnota%20Zero%20Regio_compressed.pdf
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/235045294740574
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/236439427934494
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/236439427934494
https://www.hln.be/zwevegem/voedselbos-tuin-van-adem-en-eten-groeit-vrijwilligers-zijn-van-harte-welkom~a5493a60/
https://www.hln.be/zwevegem/voedselbos-tuin-van-adem-en-eten-groeit-vrijwilligers-zijn-van-harte-welkom~a5493a60/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210118_93723105
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210118_93723105
https://www.bosplus.be/k/nl/n167/news/view/72889/19367/de-tuin-van-adem-en-eten-voedselbos-in-opbouw-waar-je-kan-ademen-en-eten.html
https://www.bosplus.be/k/nl/n167/news/view/72889/19367/de-tuin-van-adem-en-eten-voedselbos-in-opbouw-waar-je-kan-ademen-en-eten.html
https://www.voedselrijk.be/nieuws/ondanks-hitte-en-corona-kent-tuin-van-adem-en-eten-goede-start-voedselbos-breidt-uit-met-800-bomen
https://www.msn.com/nl-be/nieuws/overig/de-tuin-van-adem-en-eten-voedselbos-in-opbouw/ar-BB1cVB6e?li=AAdeqpu
https://www.msn.com/nl-be/nieuws/overig/de-tuin-van-adem-en-eten-voedselbos-in-opbouw/ar-BB1cVB6e?li=AAdeqpu
https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/zwevegem-woonuitbreidingsgebied-maakt-plaats-voor-voedselbos-tuin-van-adem-en-eten
https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/zwevegem-woonuitbreidingsgebied-maakt-plaats-voor-voedselbos-tuin-van-adem-en-eten
https://www.youtube.com/watch?v=6ELuu8woOUQ


 

Die dag krijgt men zelfs hulp van enkele sympathisanten uit de naburige Kortrijkse deelgemeente 

Rollegem, die het voorbeeld van TVAE willen gebruiken voor een gelijkaardig initiatief in hun dorp 

(Rollegem bos en natuur : Met enkele leden van de werkgroep #rollegembos gingen we deze 

voormiddag een handje gaan helpen om te planten bij de buren uit Sint-Denijs van "De tuin van 

adem en eten" | Facebook). 

Dankzij al die inspanningen krijgt Zwevegem als enige gemeente in Zuid-West-Vlaanderen een 

erkenning in het Netwerk Duurzame Dorpen.  

 

TVAE wordt bovendien geselecteerd voor het project “Curieuzeneuzen – Wetenschap door burgers – 

curieuzeneuzen in de tuin.”, een grootschalig onderzoek van de Antwerpse Universiteit en het VITO 

(hierin ondersteund door De Standaard), waarmee men het effect van openbare en privatieve 

groene ruimtes op het omgevingsklimaat wil meten (Tuin van Adem en Eten - Berichten | Facebook) 

https://www.facebook.com/groups/1334436593599847/posts/1390900877953418/
https://www.facebook.com/groups/1334436593599847/posts/1390900877953418/
https://www.facebook.com/groups/1334436593599847/posts/1390900877953418/
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/
https://curieuzeneuzen.be/
https://curieuzeneuzen.be/
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/254609199450850


 

Voor een journalist van het lokaal magazine Blits is dit blijkbaar een goede aanleiding voor een 

interview (Blits (blitsmagazine.be – editie Zwevegem – project in de kijker – Tuin van Adem en Eten). 

Met de lente in aantocht bloeit ook de natuur weer op en staat er op 21/03 een open werkdag met 

beheerswerken op de agenda (Tuin van Adem en Eten - Berichten | Facebook),  

 

Idem op 17/04, waar er zelfs een torenvalknestkast wordt opgesteld 

 

https://www.blitsmagazine.be/editie/zwevegem/project-in-de-kijker-de-tuin-van-adem-en-eten-in-sint-denijs/attachment/tuin-van-adem-en-eten-5/
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/272362717675498


Op die dag is er bovendien alweer bezoek van enkele sympathisanten uit Ardooie met frisse ideeën 

voor de oprichting van een voedselbos (beoes.be), die willen leren uit de ervaringen van TVAE.  Op 

de website van “Beoes” is er een mooie fotoreportage te vinden, alsook een leuk filmpje (Bezoek aan 

de Tuin van Adem en Eten / Oes momentjes | beoes.be). 

In mei en juni volgen de open werkdagen elkaar op: 2 mei – 15 mei – 30 mei - - 12 juni - 27 juni.  Voor 

de vrijwilligers zijn het altijd opnieuw fijne momenten waar onverwachte ontmoetingen uitmonden 

in aangename gesprekken (zie bvb dit filmpje Watch | Facebook) 

 

De tuin zelf vaart er wel bij.  Het nestkastje voor de torenvalken is quasi onmiddellijk ingenomen 

door een productief koppel  

 

en in juli werden 4 jonge valkjes geringd (Tuin van Adem en Eten - Berichten | Facebook). 

 

https://www.beoes.be/
https://www.beoes.be/oes-momentjes/651531_bezoek-aan-de-tuin-van-adem-en-eten
https://www.beoes.be/oes-momentjes/651531_bezoek-aan-de-tuin-van-adem-en-eten
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/297470581831378
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/304987157746387
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/313848556860247
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/321637616081341
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/330643155180787
https://www.facebook.com/watch/?v=506574910458178
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/344636793781423


Sympathisanten brengen TVAE in beeld op de nationale televisie (Tuin van Adem en Eten - Berichten 

| Facebook) 

 

TVAE trekt bovendien de aandacht van heel wat toevallige passanten (Je bent van Sint-Denijs ( West-

Vlaanderen) : Op mijn korte fietstocht kon ik deze tuin niet voorbij rijden zonder eens te stoppen | 

Facebook), wat bewijst dat dit project een echte landmark in de streek aan het worden is. 

 

Wetenschappers, die met Europese steun nieuwe visies voor de plattelandsontwikkeling proberen 

uit te werken (MAREA - HOME (weebly.com), nemen TVAE op als lichtend voorbeeld voor 

“sustainable urban farming” (Activities - MAREA (weebly.com) - Tuin van Adem en Eten - Berichten | 

Facebook). 

En tenslotte wordt TVAE ingeschakeld in de activiteiten van andere lokale verenigingen.  Op 6 juni 

fungeerde TVAE als ankerpunt voor een vogelobservatiewandeling van Natuurpunt (Dag van de 

Boerennatuur: Typische plattelandsvogels spotten - Tuin van Adem en Eten | Natuurpunt) en tijdens 

de voorbije septemberkermis van Sint Denijs werd in TVAE een ochtendlijke yogasessie gehouden, 

gevolgd door een natuurwandeling.   

https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/364782061766896
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/364782061766896
https://www.facebook.com/groups/710618118978014/posts/4377161478990308
https://www.facebook.com/groups/710618118978014/posts/4377161478990308
https://www.facebook.com/groups/710618118978014/posts/4377161478990308
https://marea-project.weebly.com/?fbclid=IwAR0l38IVgA0dyWBidH5WdbPGlHgm-5tyUja0Qvn5w8sKA00uwW0up8xnGNE
https://marea-project.weebly.com/activities.html
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/330681731843596
https://www.facebook.com/tuinvanademeneten/posts/330681731843596
https://www.natuurpunt.be/agenda/dag-van-de-boerennatuur-typische-plattelandsvogels-spotten-tuin-van-adem-en-eten-46635
https://www.natuurpunt.be/agenda/dag-van-de-boerennatuur-typische-plattelandsvogels-spotten-tuin-van-adem-en-eten-46635


 

De ambitie om TVAE te laten uitgroeien tot duurzaam ankerpunt in het dorpsgebeuren wordt 

hiermee met verve gehaald. 

C) Wat brengt de toekomst 

Maar dat is nog maar een begin.  De initiatiefnemers kregen van de intercommunale Leiedal een 

erfpacht voor 27 jaar, met een optie om deze te verlengen.  Die verlenging zal wel verdiend moeten 

worden, dus is er geen reden om op de lauweren te blijven rusten. 

In oktober komt er inzaaidag voor een grote vaste planten-bloemenweide en eind 2021 een derde 

aanplantgolf van 70-tal minder gekende fruitsoorten, die een belangrijk onderdeel vormen van een 

voedselbos (moerbei, paw-paw, kaki, grootvruchtige meidoorn, kornoelje, appelbes, olijfwilg etc…) 

en nog een 200-tal kleinfruitplanten.  Er wordt hiervoor opnieuw gerekend op een grote opkomst 

van vrijwilligers. 

In de toekomst wil men een verzonken arena uitbouwen, zodat natuuropleidingen en workshops 

voor een publiek van 30 à 40 aanwezigen mogelijk wordt.  En van zodra de oogst overvloediger wordt 

zijn er nog meer mogelijkheden om de dorpsbewoners bij de werking te betrekken via allerhande 

oogstfeesten.  Hiermee zal de pijler natuureducatie en respect voor eerlijke voeding een belangrijker 

aspect van de werking innemen. 

En tenslotte moet dit project ook over de volgende generatie heen worden getild.  Het blijft een feit 

dat vele jonge mensen klaar staan om zich te engageren voor vrijwilligerswerk, maar dit gebeurt 

meestal op zeer vrijblijvende basis.  De uitdaging wordt dan ook om deze jonge mensen warm te 

maken voor het structureel beheer van TVAE. 


