
GRATIS cursus ‘Start to Tuinhier’ 
 
Wij zijn enorm verheugd om u, in samenwerking met de afdeling van Tuinhier Schendelbeke, 

deze cursus over biologisch tuinieren voor de beginnende (en meer gevorderde) tuinder te 

kunnen aanbieden. 

Indien u of iemand uit uw vriendenkring hiervoor interesse heeft, laat het ons zeker weten, bij 

voorkeur via een mailtje naar volkstuinen.gbergen@gmail.com. Wij kijken met grote 

verwachting uit naar jullie deelname en hopen u talrijk te mogen begroeten, waarvoor nu al 

onze dank. 

Het bestuur van Tuinhier Geraardsbergen en Schendelbeke 

PRAKTISCHE INFO 
 

1. Wanneer? 
De cursus is gespreid over 4 lesavonden en gaat telkens door op maandagavond van 
19h30 tot 21h30. Dit zijn de geplande data: 

• 28 oktober 2019 

• 4 november 2019 

• 18 november 2019 

• 2 december 2019 
 

2. Waar? 

In de zaal Sint-Bavo te 9500 Geraardsbergen, Hoge Buizemont 165 
 

3. Korte inhoud (ons toegestuurd door de lesgever Jos Van Hoecke) 
 

1ste lesavond: 
 

• Ecologisch moestuinieren versus de gangbare klassieke teelt. 

• Teelttechnische aspecten: voorzaaien, zaaigrond, verspenen, verspeengrond of potgrond. 

• Zaden: de keuze van goede zaden (rassenkeuze), zaadvaste versus hybride zaden, wanneer 

zaaien (temperatuur!) en waar? (serre, koude bak), zaaidiepte, zaaibakken en zaaitafels, 

verdere grondbewerking. 
 

2de lesavond:  
 

• Teeltplan: groentenfamilies en hun specifieke bemesting.  

• Compost, het zwarte goud: aandachtspunten bij het aanmaken. 
 

3de lesavond: 
 

• Bemestingsleer: hoofdelementen van de voeding van een plant 

• De zuurtegraad (pH): invloed op de groenten (te hoog/te laag), relatie met de grondsoort.  

• Meststoffen en mineralen, specifieke soorten van groenbemesters en hun nut. 
 

4de lesavond: 
 

• Belagers van onze groenten maar ook nuttige beestjes in onze tuin: wie doet wat?  

• Preventieve maatregelen, mechanische gewasbeschermingsmethoden, specifieke gewas-

beschermingstechnieken toegepast op prei, ui, wortel, tomaat … 

• Plantenaftreksels: diverse brouwsels gemaakt en getest, waarop letten bij het aanmaken. 

• Schimmels: welke en wat kunnen we doen? 

• Gesteentemelen: hun nut en de samenstelling. 

• Natuurlijke vijanden en de toepassing ervan. 
 

4. Documentatie 
Iedere ingeschreven cursist krijgt de cursus digitaal (via e-mail) toegestuurd. We hopen 

echter dat de cursisten hun best doen om (bijna) alle lessen te volgen. Zo kunt u ook nota 

nemen van wat er 'tussen de lijnen gezegd' wordt. 
  

5. Inschrijvingen 
Om organisatorische redenen vragen wij u om vooraf in te schrijven en dit bij voorkeur 
vóór  15 oktober 2019 via e-mail naar volkstuinen.gbergen@gmail. com,. 
Deelname is gratis. Gelieve wel uw naam en aantal personen bij de inschrijving te willen 

meedelen aub! 
 


