
BEEST
van de weeken kan je kat of hond über-

haupt besmet worden door 
het griepvirus? “Niet zoals 
wij het kennen maar wel door 
een andere vorm van para-in-
fluenza”, zegt dierendokter 
Rob Lückerath. “Daar moeten 
zij voor worden gevacci-
neerd.”

Katten en honden kunnen 
even goed als mensen niezen, 
hoesten, snotteren of zelfs 
een vorm van griep oplopen. 
“Veel kan je daar niet aan 
doen behalve naar de dieren-
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arts gaan om erger te voorko-
men”, zegt de dierendokter. 
“Op zich is een gewone ver-
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koudheid relatief onschuldig 
maar het is toch opletten ge-
blazen. Zeker voor katten, die 
in eerste instantie eten met 
hun neus, is het belangrijk dat 
die snel vrij is. Wat ze niet 
kunnen ruiken, eten ze niet op. 
Als het dus te lang duurt, eten 
ze niet en gaan ze verzwak-
ken.”

Je kan maar beter voorko-
men dan genezen en tijdig 
naar de dierenarts gaan. “Ook 
als je huisdier al een dagje ou-
der is”, vervolgt Rob Lücke-

rath. “Mensen hebben wel va-
ker het idee dat het niet meer 
nodig is om een oudere hond 
of kat te laten vaccineren. Met 
de beste bedoelingen, want ze 
willen te veel stress voor hun 
dier vermijden. Maar dat is 
niet de correcte denkwijze. 
Net als oudere mensen, heb-
ben seniordieren ook wat ex-
tra aandacht nodig. De weer-
stand vermindert en zonder 
preventieve vaccinaties zijn ze 
vatbaarder voor ziektes. Bo-
vendien kan je meteen van de 

gelegenheid profiteren om de 
algemene conditie en de tan-
den van je oudje even te laten 
controleren.

Voor katten en honden zijn 
er een aantal noodzakelijke 
vaccinaties. Onder meer te-
gen de hondenziekte (ook wel 
de ziekte van Carré genoemd) 
die verwant is met de maze-
len, tegen parvovirose (kat-
tenziekte), hepatitis, ziekte 
van Weil (rattenziekte), ken-
nelhoest en hondsdolheid. 
(rbm)

Alsof COVID nog niet ge-
noeg is, staat ook het griep-
seizoen voor de deur. Velen 
hebben al een prik gekregen 
of zijn van plan zich preven-
tief te laten inenten. Maar 
kan dat ook voor je huisdier 

Griep 
vereist prik

Lowie, van Marc en Kaatje Lam
brechtD’Helf uit Koksijde.

Kijktip
Ontdek nog meer bijzonder

heden over deze tuin en hoe 
zo’n veelzijdige tuin ont
staat. Marc, onze tuinexpert, 
toont het in Van droom tot 
tuin, de TVtuinenreeks op 
PlattelandsTV en EclipsTV. 
Vanaf zondag 24 oktober.

dijs voor biodiversiteit. Bijen en an-
dere insecten vinden er zo goed als
het jaar rond een rijk gedekte tafel.
Het begint al in februari met de eer-
ste lentebloeiers die ervoor zorgen
dat hommels, bijen en andere vroege
insecten nectar en stuifmeel vinden.
Toegegeven, veel levert het nog niet
op, maar zelf zijn ze ook niet met zo-
velen. In de zomer is het anders.
Maar dan is er overvloed en een
bloem naar smaak van alles wat maar
vliegt. Voor vlinders gaat dat verder
dan alleen maar eten. Voor het leggen
en meer nog het groeien van hun rup-
sen zijn typische waardplanten no-
dig. Hier vinden ze die, zelfs de toch
moeilijke koninginnenpage die haar
nageslacht liefst venkelsoorten ser-
veert. Voor de solitair levende insec-
ten zijn er hotelkamers. Grondbijen
krijgen graafplekjes open grond tus-
sen planten, metselbijen buisjes in
het grote ‘Evy’s nature hotel’. 

Exploratiepaadjes
Dat de tuin van voor tot achter ge-

vuld is met bloemen betekent niet
dat er geen doorkomen aan is. Inte-
gendeel. Er slingeren paadjes tussen
de planten door. Evy en Kris wande-
len ze zo goed als elke dag minstens
een keer; Evy wat vaker dan Kris. Zij
wil namelijk elke evolutie in haar
platenwereld zien: het op een bijzon-
dere manier openplooien van een
bloem, de evolutie van bloem- naar
zaadstadium, het verharden van
zaaddozen zodat de inhoud veiligge-
steld is tot ver in de winter en kan
dienen als voedsel voor tuinvogels.
Tegelijk laat het haar toe een oogje in
het zeil te houden. Altijd zijn er wel
indringers: planten die je onkruid
mag noemen en spelbreker willen
zijn in de harmonie van de prairie-
planten. 

Boeketten uit eigen tuin
Met een zo grote tuin heb je een

bloemenwinkel in de tuin. Evy keert
dus erg vaak van een tuinwandeling
terug met haar handen, soms zelfs ar-
men, vol bloemen. Afhankelijk van
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Boeketten uit 
eigen tuin
W Direct van tuin naar 

vaas zorgt voor kwali
teitsvolle snijbloemen.

W Een boeket uit eigen 
tuin is een mooie at
tentie tijdens een be
zoek.

Gastvrij voor 
iedereen
W Geef insecten nestge

legenheid.
W Laat insecten en vo

gels evolueren naar 
een spontaan biolo
gisch evenwicht. 

Prairie in 
tuinmodel
W Mix bol en knol

gewassen en an
dere vaste planten
door de prairie
planten heen.

W Hou je niet te 
strikt aan de ver
deling grassen en
bloeiende planten.

dag, uur, weer, sfeer van het moment
en alles wat een mens maar kan beïn-
vloeden verschillen kleuren, structu-
ren en formaten. Ze mogen het beste
van zichzelf geven in de woning of
het voedingswinkeltje dat Evy aan
huis heeft. In de tuin worden ze niet
gemist. Daar staat immers nog een
honderdvoud of meer van dezelfde

bloemen. Wat ze op die manier in
huis en in de winkel doen is de tuin
naar binnen halen, alsof dat met de
grote ramen met zicht op de tuin nog
echt nodig is.

Informatie over deze tuin: 
Peter Ons, Kerkom (Boutersem), 
www.prairietuin.be

Zaaigoed
W Groennieuws

Er is een nieuwe tuinencyclopedie
en niet zomaar eentje. Met de hel-
dere stijl, de no-nonsenseaanpak en 
de tuinpassie die Kim Leysen in dit 
boek steekt, blaast ze andere moes-
tuinencyclopedies gewoonweg van 
tafel. Dit boek is top! Vanuit of is 
het zelfs in de tuin en serre ge-
schreven lijkt het alsof je op de kof-
fie of thee bij haar bent om einde-
loos te luisteren naar haar tuiner-
varingen en anekdotes over vallen 
en opstaan, maar vooral naar tips 
over zaaien, planten en vooral oog-
sten en eten. 

Een jaarkalender laat u stap voor 
stap meetuinieren met deze grande 
dame, ecologisch en met een doel: 
zorgen voor gezonder dan gezond 
voedsel en tegelijk genieten van het 
buiten zijn. Voor elke maand van 
het jaar passeert een weelde aan ac-
tuele planten de revue, van traditio-
neel tot gedurfd, 
voor buiten of 
binnen en met 
meer dan eens 
een experiment-
je dat afwijkt 
van het gewone. 

Zaaigoed, Mme 
Zsazsa, Manteau, 
352 p. 34,99 euro

door de tuin. 25 meter ver. Ook de
hagen die voor privacy zorgen zijn er
nog. Het zijn rode beuken (Fagus syl-
vatica ‘Atropurpurea’) en daardoor
ook ’s winters goed voor het vasthou-
den van hun dan roestkleurig, maar
wel afgestorven bladeren. De rest
van de tuin was gras. Echt gebruikt
werd het niet. Toch werd het kort ge-
houden. Omdat het zo hoorde voor
een gazon. Tot het koppel zich de
vraag stelde hoe de tuin anders inge-
vuld kon worden, liefst op een ma-
nier die aansloot bij een nieuwe acti-
viteit van Evy: gezondheidscoach.
Natuurlijkheid en kruiden waren dus
welkom, maar niet zomaar. Een bloe-
mengazon en bloemenweide vonden
ze niet echt passend. Het mocht dui-
delijker gestuurd zijn! Borders, zelfs
met inheemse planten, met gras er-
voor was dan ook weer niet de oplos-
sing die ze voor ogen hadden. Ze ko-
zen voor een prairietuin. 

Prairie in tuinmodel
In een prairietuin hebben grassen

normalerwijze wat de bovenhand op
de vaste planten. Peter Ons van Prai-
retuinen.be week op vraag van Evy

H
un wensen waren destijds
erg eenvoudig: een ecologi-
sche zwemvijver en privacy.
Meer moest dat niet zijn. De
vijver is er nog steeds en
trekt een lijntje overlangs

Grasmaaien? Evy en Kris uit Sint-Niklaas 
hadden er genoeg van. Bijna twintig jaar 
deden ze het, 30 keer per jaar. Het was tijd 
die ze beter konden besteden, vonden ze en 
daarom gingen voor een gecontroleerde 
wilde tuin. 

en Kris van de regel af en bracht
meer evenwicht tussen bloemen en
grassen. Wel werden kleuren en
plantengroepen zoals het in een prai-
rie past voortdurend herhaald
tot een kleurig, maar niet
te druk geheel. In deze
tuin trouwens 200 ver-
schillende planten-
soorten. Niet alle-
maal hebben ze de
prairie als geboorte-
grond. Het bloeisei-
zoen zou te beperkt
zijn. Prairieplanten
bloeien namelijk voor-
al vanaf tweede helft
zomer. Dat mocht hier
dus anders. Idem voor bo-
men. Die zijn er normaal niet te
vinden op de prairie, maar dit is een
tuin. Kris kreeg zijn favoriete flu-
weelboom (Rhus typhina), een boom
met een mooie bonsaivorm die uit-
pakt met een mooie herfstverkleu-
ring, zeker tijdens een Indian Sum-
mer. Er staan er nu vier, eentje in elk
kwadrant van de tuin, wel opgesloten
in een pot. Fluweelboom wil wel eens
uitlopers vormen, terwijl in een prai-
rietuin alle structuurplanten steeds
braaf op hun eigen plek blijven staan.

Gastvrij voor iedereen
Met deze make-over veranderde de

tuin van groene woestijn in een para-

Gedaan met 
grasmaaien!

In een 
notendop 

W Prairietuin is gecontroleerde 
wildheid

W Paradijs voor biodiversiteit
W Zoveel gemakkelijker dan 

elke week maaien!

Exploratie
paadjes tussen 
bloemen
W Creëer een heus wan

delparcours door de 
planten heen

W Hou paadjes smaller 
dan 30 cm. Je hoeft er
nooit met een kruiwa
gen doorheen!

Onkruidvrije start voor prairietuin

van wingebieden steeds ver-
der weg naar hier getranspor-
teerd worden. In de tuin ligt 
het bovendien als een steenta-
pijt. Schors biedt natuurlijk-
heid en zelfs een spontaan 
composteringsproces. Het is 
bovendien veel vriendelijker 
voor je eigen handen. Mocht je 
later eens een plant willen 
vervangen of onkruid wieden, 
dan haal je aan lava je handen 
open”. 

W Tip van de expert

“Om een prairietuin of -bor-
der te doen slagen moet de be-
ginsituatie absoluut onkruid-
vrij zijn. Zeker wortelonkruid 
moet tot in de wortel dood 
zijn. Groeien ze opnieuw, dan 
is er geen ontsnappen en weg-
krijgen meer aan”, benadrukt 
Peter Ons van Prairietuinen, 
die daarmee verrechtvaardigt 
dat zijn eerste stap in de tuin-
aanleg nog steeds een chemi-
sche onkruidbestrijding is. 
Toch is hij een groene jongen. 
Hij bewijst het met zijn grote 
plantenkennis en tovert een 
lange lijst op tafel van prairie-
planten en hun gezelschaps-
planten die samengaan voor 
het beste resultaat. Peter zorgt 
dat elke plant haar ideale plek 
krijgt: wat lager en dus vochti-
ger of hoger en droger of zon-
niger of in de schaduw van de 
hogere soorten. Een pas gerea-
liseerde tuin wordt afgewerkt 
met mulch. Ook weer om on-
kruid te voorkomen, zeker de 
eerste weken van elk groeisei-
zoen wanneer de tuinplanten 
de grond nog niet voldoende 
bedekt hebben. “Ik kies reso-
luut voor schors. Lava vind ik 
een te grote ecologische voet-
afdruk hebben. Wegens 
schaarste moet het immers 
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koudheid relatief onschuldig 
maar het is toch opletten ge-
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in eerste instantie eten met 
hun neus, is het belangrijk dat 
die snel vrij is. Wat ze niet 
kunnen ruiken, eten ze niet op. 
Als het dus te lang duurt, eten 
ze niet en gaan ze verzwak-
ken.”

Je kan maar beter voorko-
men dan genezen en tijdig 
naar de dierenarts gaan. “Ook 
als je huisdier al een dagje ou-
der is”, vervolgt Rob Lücke-

rath. “Mensen hebben wel va-
ker het idee dat het niet meer 
nodig is om een oudere hond 
of kat te laten vaccineren. Met 
de beste bedoelingen, want ze 
willen te veel stress voor hun 
dier vermijden. Maar dat is 
niet de correcte denkwijze. 
Net als oudere mensen, heb-
ben seniordieren ook wat ex-
tra aandacht nodig. De weer-
stand vermindert en zonder 
preventieve vaccinaties zijn ze 
vatbaarder voor ziektes. Bo-
vendien kan je meteen van de 

gelegenheid profiteren om de 
algemene conditie en de tan-
den van je oudje even te laten 
controleren.

Voor katten en honden zijn 
er een aantal noodzakelijke 
vaccinaties. Onder meer te-
gen de hondenziekte (ook wel 
de ziekte van Carré genoemd) 
die verwant is met de maze-
len, tegen parvovirose (kat-
tenziekte), hepatitis, ziekte 
van Weil (rattenziekte), ken-
nelhoest en hondsdolheid. 
(rbm)

Lowie, van Marc en Kaatje Lam
brechtD’Helf uit Koksijde.

FO
TO

: 

Kijktip
Ontdek nog meer bijzonder

heden over deze tuin en hoe 
zo’n veelzijdige tuin ont
staat. Marc, onze tuinexpert, 
toont het in Van droom tot 
tuin, de TVtuinenreeks op 
PlattelandsTV en EclipsTV. 
Vanaf zondag 24 oktober.

dijs voor biodiversiteit. Bijen en an-
dere insecten vinden er zo goed als
het jaar rond een rijk gedekte tafel.
Het begint al in februari met de eer-
ste lentebloeiers die ervoor zorgen
dat hommels, bijen en andere vroege
insecten nectar en stuifmeel vinden.
Toegegeven, veel levert het nog niet
op, maar zelf zijn ze ook niet met zo-
velen. In de zomer is het anders.
Maar dan is er overvloed en een
bloem naar smaak van alles wat maar
vliegt. Voor vlinders gaat dat verder
dan alleen maar eten. Voor het leggen
en meer nog het groeien van hun rup-
sen zijn typische waardplanten no-
dig. Hier vinden ze die, zelfs de toch
moeilijke koninginnenpage die haar
nageslacht liefst venkelsoorten ser-
veert. Voor de solitair levende insec-
ten zijn er hotelkamers. Grondbijen
krijgen graafplekjes open grond tus-
sen planten, metselbijen buisjes in
het grote ‘Evy’s nature hotel’. 

Exploratiepaadjes
Dat de tuin van voor tot achter ge-

vuld is met bloemen betekent niet
dat er geen doorkomen aan is. Inte-
gendeel. Er slingeren paadjes tussen
de planten door. Evy en Kris wande-
len ze zo goed als elke dag minstens
een keer; Evy wat vaker dan Kris. Zij
wil namelijk elke evolutie in haar
platenwereld zien: het op een bijzon-
dere manier openplooien van een
bloem, de evolutie van bloem- naar
zaadstadium, het verharden van
zaaddozen zodat de inhoud veiligge-
steld is tot ver in de winter en kan
dienen als voedsel voor tuinvogels.
Tegelijk laat het haar toe een oogje in
het zeil te houden. Altijd zijn er wel
indringers: planten die je onkruid
mag noemen en spelbreker willen
zijn in de harmonie van de prairie-
planten. 

Boeketten uit eigen tuin
Met een zo grote tuin heb je een

bloemenwinkel in de tuin. Evy keert
dus erg vaak van een tuinwandeling
terug met haar handen, soms zelfs ar-
men, vol bloemen. Afhankelijk van

FO
TO

: 

FO
TO

: 

FO
TO

: 

FO
TO

: 

Gastvrij voor 
iedereen
W Geef insecten nestge

legenheid.
W Laat insecten en vo

gels evolueren naar 
een spontaan biolo
gisch evenwicht. 

Prairie in 
tuinmodel
W Mix bol en knol

gewassen en an
dere vaste planten
door de prairie
planten heen.

W Hou je niet te 
strikt aan de ver
deling grassen en
bloeiende planten.

dag, uur, weer, sfeer van het moment
en alles wat een mens maar kan beïn-
vloeden verschillen kleuren, structu-
ren en formaten. Ze mogen het beste
van zichzelf geven in de woning of
het voedingswinkeltje dat Evy aan
huis heeft. In de tuin worden ze niet
gemist. Daar staat immers nog een
honderdvoud of meer van dezelfde

bloemen. Wat ze op die manier in
huis en in de winkel doen is de tuin
naar binnen halen, alsof dat met de
grote ramen met zicht op de tuin nog
echt nodig is.

Informatie over deze tuin: 
Peter Ons, Kerkom (Boutersem), 
www.prairietuin.be

Zaaigoed
W Groennieuws

Er is een nieuwe tuinencyclopedie
en niet zomaar eentje. Met de hel-
dere stijl, de no-nonsenseaanpak en 
de tuinpassie die Kim Leysen in dit 
boek steekt, blaast ze andere moes-
tuinencyclopedies gewoonweg van 
tafel. Dit boek is top! Vanuit of is 
het zelfs in de tuin en serre ge-
schreven lijkt het alsof je op de kof-
fie of thee bij haar bent om einde-
loos te luisteren naar haar tuiner-
varingen en anekdotes over vallen 
en opstaan, maar vooral naar tips 
over zaaien, planten en vooral oog-
sten en eten. 

Een jaarkalender laat u stap voor 
stap meetuinieren met deze grande 
dame, ecologisch en met een doel: 
zorgen voor gezonder dan gezond 
voedsel en tegelijk genieten van het 
buiten zijn. Voor elke maand van 
het jaar passeert een weelde aan ac-
tuele planten de revue, van traditio-
neel tot gedurfd, 
voor buiten of 
binnen en met 
meer dan eens 
een experiment-
je dat afwijkt 
van het gewone. 

Zaaigoed, Mme 
Zsazsa, Manteau, 
352 p. 34,99 euro

Exploratie
paadjes tussen 
bloemen
W Creëer een heus wan

delparcours door de 
planten heen

W Hou paadjes smaller 
dan 30 cm. Je hoeft er
nooit met een kruiwa
gen doorheen!

Onkruidvrije start voor prairietuin

van wingebieden steeds ver-
der weg naar hier getranspor-
teerd worden. In de tuin ligt 
het bovendien als een steenta-
pijt. Schors biedt natuurlijk-
heid en zelfs een spontaan 
composteringsproces. Het is 
bovendien veel vriendelijker 
voor je eigen handen. Mocht je 
later eens een plant willen 
vervangen of onkruid wieden, 
dan haal je aan lava je handen 
open”. 

W Tip van de expert

“Om een prairietuin of -bor-
der te doen slagen moet de be-
ginsituatie absoluut onkruid-
vrij zijn. Zeker wortelonkruid 
moet tot in de wortel dood 
zijn. Groeien ze opnieuw, dan 
is er geen ontsnappen en weg-
krijgen meer aan”, benadrukt 
Peter Ons van Prairietuinen, 
die daarmee verrechtvaardigt 
dat zijn eerste stap in de tuin-
aanleg nog steeds een chemi-
sche onkruidbestrijding is. 
Toch is hij een groene jongen. 
Hij bewijst het met zijn grote 
plantenkennis en tovert een 
lange lijst op tafel van prairie-
planten en hun gezelschaps-
planten die samengaan voor 
het beste resultaat. Peter zorgt 
dat elke plant haar ideale plek 
krijgt: wat lager en dus vochti-
ger of hoger en droger of zon-
niger of in de schaduw van de 
hogere soorten. Een pas gerea-
liseerde tuin wordt afgewerkt 
met mulch. Ook weer om on-
kruid te voorkomen, zeker de 
eerste weken van elk groeisei-
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bedekt hebben. “Ik kies reso-
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