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Hofkeuring 2016 
 

De hofkeuring is dit jaar gepland: 
• Bij de particulieren met een tuin aan huis: van maandag 27 juni tot en met donderdag 30 

juni met volgende verdeling (onder voorbehoud van wijziging): 
• Maandag 27 juni: Stad, Guilleminlaan, Astridlaan, Overboelare,  Goeferdinge, Zarlardinge, 

Everbeek, Deftinge 
• Dinsdag 28 juni: Hoge Buizemont, Moerbeke, Viane, Galmaarden 
• Woensdagnamiddag 29 juni: (reserve)  
• Donderdag 30 juni: Lierde, Brakel, Ophasselt, Zandbergen, Grimminge, Schendelbeke, 

Onkerzele 
• Op de groepstuinen op zaterdag 2 juli  
 

Leden die niet wensen deel te nemen kunnen dit melden aan de voorzitter (054/41.19.06) of via ons 
e-mailadres: volkstuinen.gbergen@gmail.com 
 

Uitnodiging voor het gewestevenement 
 

Ieder jaar organiseert het gewest Aalst (de overkoepeling van de lokale volkstuinafdelingen van 
Aalst, Ninove en Geraardsbergen) een dagevenement. Dit jaar is aan onze vereniging gevraagd om 
de organisatie ervan op zich te nemen. We willen onze leden de kans bieden om hieraan deel te 
nemen en nodigen jullie daarom graag uit op een wandelnamiddag in Geraardsbergen op 
zondag 7 augustus 2016 om 13h30, gevolgd door een afsluitende barbecue (en een gezellige 
babbel) in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165. In ons volgend maandblad verneemt u hoe zich 
hiervoor kan inschrijven (deelnameprijs is vandaag nog niet bekend).  
 

Hierna alvast wat u mag verwachten van de rondleiding in de stad met Willem Boonen als gids. 
 

De Muur, destijds vaak beslissend in de Ronde van Vlaanderen, de smakelijke mattentaart en het 
Manneken Pis van Geraardsbergen ken je wel, maar de oude binnenstad herbergt veel meer. We 
starten de wandeling op de Grote Markt en gaan dan naar de Dierkost (de enige overgebleven 
vestingtoren van de vroegere stadsomwalling). Via de Dierkoststraat, Boerenhol, Parkstraat, 
Kloefstraat en de Muur wandelen we naar de kapelberg. We vernemen er de geologische aspecten 
van de heuvel en de Krakelingencultus, waarbij we ook genieten van de natuurrijkdommen en het 
prachtige panorama. Via de Sint-Adriaansstraat en de Lorreinestraat wandelen we naar het 
Abdijpark, waar we het abtenhuis en de restanten van de stekjesfabrieken zien. We nemen een 
kijkje in de ijskelder van de Sint-Adriaansabdij en het arboretum waarna we langs de Bokerstraat en 
Vredestraat terug naar de Markt afzakken, tevens het einde van onze verkenningsronde.  
Ben je benieuwd om deze cultuurhistorische - en natuurrijkdommen van onze stad te bewonderen, 
dan ben je welkom. 
 

Op het programma na de (school)vakantie … 
 

- Vrijdag 23 september 2016: voordracht “De tomaat en haar toepassingen” (Sabine De Coninck) 
- Zaterdag 15 oktober 2016: spaghettiavond 
- Vrijdag 25 november 2016: voordracht “ De serre in de winter” (Jos Van Hoecke) 
- Zaterdag 17 december 2016: bloemschikken met kinderen  
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In memoriam 
 

Op 4 juni 2016 overleed mevrouw Lea Vander Mijnsbrugge, schoonmoeder van Anny Van Butsele, lid 
op de groepstuinen in de Sint-Martensstraat. 
In naam van alle leden biedt het bestuur aan de familie zijn innige deelneming aan. 
 

Het succes van vorig jaar ruim geëvenaard! 
 

Onze jaarlijkse barbecue was alweer een groot succes. Net zoals vorig jaar vulden vijf rijen tafels de 
zaal. Het bestuur dankt u van harte voor uw deelname. We hopen ook dat u voldaan en tevreden 
huiswaarts bent gekeerd. We doen ons best om alles naar wens te laten verlopen. En als dit al eens 
niet zo vlot lukt, durven we op een beetje begrip en 
rekenen. Alvast terug welkom volgend jaar. 
 

Ondanks het mindere weer toch nog een mooie 
belangstelling voor de (korte) wandeling in Galmaarden 
langs de Marke met als eindpunt de Heetveldemolen in 
Tollembeek. Na een rondleiding met deskundige uitleg 
door de molenaars (Hubert en Gilbert) kon iedereen de 
versgebakken speltpannenkoeken proeven. Als het naar 
‘nog’ smaakt of voor wie er niet bij was: in het artikel 
over spelt achteraan vindt u het recept voor 
speltpannenkoeken van bakker Gilbert. 
 

Geslaagde open tuindag op Sportkring 
 

Op zondag 12 juni vond op het volkstuinpark Sportkring de 2e open tuindag plaats. 
Ondanks  de misschien minder gelukkig 
gekozen datum (sommige tuinders zijn 
wellicht knus aan de vaderlijke feestdis 
blijven zitten) en enkele plagende 
regenbuien in de namiddag was de 
belangstelling toch meer dan 
bevredigend. Het door Mark gekweekte 
plantgoed ging vlot van de hand. Er 
waren naast bloemenplantjes, 
kruidenplantjes (peterselie, bieslook 
dille, basilicum, …) ook heel wat 
plantklare groenten (diverse soorten 
kolen en sla, suikerbrood, andijvie,  
snijbiet, rode biet, selder, pompoen,… ).  
Geïnteresseerden konden ook een kijkje 
nemen op de site. Het doet ons plezier 
om bij de bezoekers steeds nieuwe 
gezichten te mogen begroeten. Van een twintigtal grondstalen werd de pH gemeten. Waar nodig 
werd een passend advies gegeven. En ook een hapje en een drankje mochten natuurlijk niet 
ontbreken. Een dikke proficiat aan de organisatoren voor dit geslaagd initiatief. 
 

Bedankt Yolande en André 
 

We reizen om te leren, zei onze erevoorzitter Arsène me ooit. Akkoord (en dan denk ik voor deze 
clubreis o.m. aan Vogelsang) maar fijn genieten mag er ook bij zijn. Lui slenteren in een steegje 
alsof je al de ganse dag gegraven hebt, op een terras genieten van een grote crème met ‘kirschen 
und sahne’, op een haast geruisloze boot rustig wegdromen in het landschap, s’avonds halve liters 
Bitburger drinken, … In naam van alle deelnemers, een welgemeend woordje van dank aan Yolande 
en André voor de organisatie van deze prachtige en ontspannende clubreis naar de Eifel. 

  
 

 
     

 
 

BuBaO De Mozaïek 
 

  Boelarestraat 3 
  9500 Geraardsbergen 
 

  tel: 054/41 83 50 

Sint-Jozefinstituut 
“ ’t Karmelieten “ 

 

Karmelietenstraat 57 
9500 Geraardsbergen 

 

tel: 054/41 07 10 – 054/412 412 
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Waarschuwingsdienst voor de aardappelziekte 
 

Begin juni ontvingen we van het Proefcentrum voor de aardappelteelt (PCA) te Kruishoutem, een 
eerste bericht met actueel advies i.v.m. de bestrijding van de aardappelziekte. Die informatie, vanaf 
nu in principe ons wekelijks bezorgd tijdens het aardappelseizoen, sturen we graag door naar alle 
leden met een e-mailadres. 
(Nieuwe) leden die dit berichtje nog niet ontvangen en hierin ook geïnteresseerd zijn kunnen dit 
melden op ons e-mailadres volkstuinen.gbergen@gmail.com. 
 

In de marge (extract uit het PCA-adviesbericht van 7 juni): 
 

Het soms natte voorjaar en de koude temperaturen (in april) hebben geleid tot een relatief laat 
aardappeljaar. Begin juni waren veel percelen bewaaraardappelen nog in het stadium van opkomst. 
Niet alleen was er weinig aardappelgewas, ook de aardappelziekte gedijde niet zo best en er deden 
zich slechts sporadisch infectiekansen voor. Niettemin werden reeds op 20 april de eerste zieke 
planten waargenomen, zoals zo vaak op hopen sorteergrond met aardappelen. Voor kansen op 
uitbreiding was het wachten tot eind mei. Vanaf dan echter kenden we een opeenvolging van drie 
zeer zware infectieperioden met bijna dagelijks infectiekans en overvloedige neerslag. In combinatie 
met een jong, gevoelig - en vaak onbeschermd - gewas én actieve plaag op tal van infectiebronnen 
leidt dit tot een zeer hoog risico.  
En daar kan schrijver dezes van meespreken. Op mijn (rond half maart geplante) vroege 
aardappelen (Première) stelde ik eind mei de eerste infecties vast (op een paar geïsoleerde 
plaatsen). Mij van geen kwaad bewust had ik ze tot dan nog niet behandeld en dat is me zuur 
opgebroken. Ik heb ze toen met ‘Revus garden’ gespoten in de hoop de ziekte lam te leggen en 
alvast de knollen te vrijwaren. Dit product wordt aanbevolen (zie Tuinieren van januari 2013) omdat 
het niet alleen preventief maar ook curatief werkt (de schimmel wordt ingekapseld). Helaas, een 
week later was de ziekte uitgebreid tot het ganse perceel. Ik heb al het loof afgeknipt en naar de 
GFT verwezen. Omdat aanhoudend regen werd voorspeld heb ik ook de aardappelen gerooid. 
Onnodig te zeggen dat er nogal wat ‘pellepatatten’ bij zijn en jammer genoeg ook enkele aangetaste 
exemplaren. Regelmatig controleren zal de boodschap zijn want het blijft wellicht niet hierbij. 
 

Enkele tuinklussen voor deze maand 
 

• Hagen van taxus, thuya, beuk, haagbeuk, liguster, hulst, … kunnen in de 
maand juni worden geschoren.  Als u hagen snoeit voor de langste dag 
(21 juni), dan vormen deze nog nieuwe scheuten. Misschien zult u in 
augustus/september een tweede keer moeten (bij)knippen. Zo gaan de 
hagen redelijk strak en gesloten de winter in. Snoeien doet u best op 
een wat sombere, bewolkte dag om verbranding te voorkomen. 
Op de foto een buxushaag met verbrandingsverschijnselen t.g.v. snoei 
bij felle zon. Na het snoeien hebben de takjes en de bladeren open 
wondjes waarlangs bij warm zonnig weer veel water kan verdampen. De 
bovenste bladeren drogen dan uit en kleuren geelbruin en verdorren waardoor je na enige tijd op 
een haag met kale toppen kijkt, wat helemaal niet mooi oogt. Voor de buxus zelf kan het geen 
kwaad maar het zal een heel tijdje duren vooraleer de nieuwe frisgroene bladeren de haag terug 
een mooi uitzicht geven. 

• Heesters die in het voorjaar bloeien kunnen nu nog worden gesnoeid: ik denk aan Deutzia, 

Kolkwitzia, Philadelphus, Weigela, Spiraea, …. Neem af en toe in het midden van de struik een 
oude dikke tak weg. Zo breng je de meer licht aan de basis en ontstaat er ruimte voor frisse 
nieuwe takken (verjongen van de plant). 

 
 

Marc en Danielle  
Van Ongeval-Coesens 
Zavelstraat 42    
Geraardsbergen 
 

054 41 41 41 
0497 53 81 27 

 

Import van Zuid-Afrikaanse wijnen 
 

• Verkoop rechtstreeks aan particulieren. 
• Wijnen voor elk budget en verkoop per fles 

mogelijk. 
• Tot 10% korting op onze prijzen vermeld op 

de website! 
• Afhalen na afspraak of gratis levering in de 

regio vanaf 12 flessen. 
• Een prijslijst met het volledig overzicht en de 

klantprijzen, vraag info:marc@hetwijngoed.be 
www.hetwijngoed.be  
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• Uitgebloeide bloemen verwijderen behoort nu tot één van de vaste tuintaken.  Hiermee kan je de 
bloeiperiode van verschillende soorten zoals doorbloeiende rozen aanzienlijk verlengen.  

• Onkruid wieden duurt met dit wisselvallig zomerweer nog eens zo lang. Alles moet opgeraapt 
worden, zo niet groeit de helft terug verder. Mulchen kan een oplossing zijn om klein ontluikend 
onkruid te bedwingen. 

• Juni is een goede maand om nog van alles te zaaien, alles kiemt en groeit nu razendsnel. Laat op 
deze moment van het jaar nog geen leeg plekje onbenut. Indien je dit niet meer vindt, zaai dan 
voor in een bakje of in potjes. Dit kan perfect voor diverse (late) slasoorten en typische 
najaarsgroenten zoals andijvie, groenlof (suikerbrood), radicchio (roodlof). Op het moment dat 
ze moeten uitgeplant worden heb je dan wellicht wel een plekje vrij. 

 

Varia 
 

Hiernaast een foto van de (bijna) bladloze en volledig 
witziekteresistente doperwt Urbana (o.m. verkrijgbaar bij 
het Vlaams Zaadhuis). Zoals u kan merken zijn de lange 
mooie peulen (10 à 12 zoete erwten) goed zichtbaar en dus 
gemakkelijk plukbaar (onderaan is dit al gebeurd). Ze 
worden gemakkelijk anderhalve meter hoog, zodat steunen 
nodig is (hier met afgeknipte takken van een vlinderstruik). 
Het is een eerste oogst uit zelf genomen zaad en ik zie geen 
kwaliteitsverschil in vergelijking met het aangekocht zaad. 
Benieuwd of ik dit jaren na elkaar kan toepassen zonder aan 
kwaliteit in te boeten? 

 

Rammenas, een XXL-radijs 
 

Algemeen 
Rammenas (Raphanus sativus subsp. niger) behoort tot de familie van 
de kruisbloemigen (Cruciferaceae of Brassicaceae) en is dus van 
dezelfde familie als de koolgewassen. Voor de vruchtafwisseling wordt 
deze dan ook best opgenomen in het perceel van de koolgewassen en 
niet in het perceel van de wortelgewassen. Bij de kortere radijsteelt 
zijn er minder problemen met ziekteoverdracht. 
De plant komt oorspronkelijk uit het oostelijke deel van het 
Middellandse Zeegebied. De rammenas was al bekend in het oude 
Egypte. Getuige daarvan zijn de afbeeldingen van rammenas op veel 
Egyptische wandschilderingen en graven. Uit oude geschriften en 
afbeeldingen blijkt dat rammenas een cultuurgoed van de oudheid 
was. Zo zijn in de tempel van Apollo in Delphi een gouden rammenas, 
een zilveren kroot en een loden koolraap afgebeeld. Er zijn door de 
jaren heen veel verschillende vormen en kleuren geselecteerd. Bij ons 
wordt rammenas weinig geteeld, maar in Duitsland is het een 
belangrijk gewas. 

De rammenas verschilt van de radijs (Raphanus sativus subsp. sativus) doordat de laatste een 
stengelknol en rammenas voor het grootste gedeelte een wortelknol is. 
 

Rassen 
• Zomerrammenas 
Deze witte wortel werd jaren geleden in Duitsland herontdekt en kreeg de 
naam rettich, die  hier werd overgenomen. De benaming rettich is 
afkomstig van het Latijnse woord “radix” (= wortel). De lengte van de 
wortels is 20-30 cm. Nu worden er ook rode, roze, bruine, blauwe, … 
rettichwortels gekweekt. Onder de schil zijn de wortels altijd wit. Rettich is vrij pittig van smaak.  

HEDENDAAGSE 

NATUURLIJKE TUINEN 
 

WATERMOLENSTRAAT 17,  

9572 SINT-MARTENS-LIERDE (LIERDE) 

054/42.35.27  0499/42.26.51 
 

ANNMUYLDERMANS@SCARLET.BE 
 

WWW.TUINARCHITECT-ANN-MUYLDERMANS.BE 

 
Paprika (gekocht rond 
half maart) in pot (6l, 

gevuld met potgrond en 
cocopeat en veel eten!) 
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• Winterrammenas 
De zwarte rammenas ziet eruit als een zwarte wortel en 
wordt ook winterrammenas genoemd omdat de wortel in de 
wintermaanden verkrijgbaar is. Er bestaat ook een ronde 
soort. Zwarte rammenas smaakt erg scherp.  
 

Daikon is een Japans hybrideras van de rammenas. De plant 
groeit zowel bovengronds als ondergronds veel sterker uit 
dan de gewone rammenas. De rechte, witte wortels hebben 
een lengte van 30-50 cm. De daikon is iets milder van smaak. In China worden ze al verbruikt sedert 
400 vóór Christus en in gans Azië wordt er nog altijd zo’n 20 miljoen ton per jaar van geproduceerd. 
Het is dan ook één van de populairste groenten in de Aziatische keuken. 
 

Bodemeisen 
Rammenas houdt van een lichte, humusrijke, vochthoudende bodem en een zonnige standplaats. Zo 
bekomt u korter loof en mooiere wortels. Net als radijs hoeft rammenas geen aparte bemesting; over 
het algemeen volstaat de bemesting gegeven aan de voorteelt. Wees zeker matig met stikstof om 
een al te weelderige loofgroei te vermijden. 
 

Teelt 
Rammenas zaait men iets dieper (1 cm) en ruimer dan radijzen. 
• De zomerrammenas wordt voor de voorjaars- en zomerteelt gebruikt. Deze rassen hebben een 

groeiduur van 6 tot 7 weken. Bij zaai in het voorjaar zijn ze wat later oogstbaar dan de radijs. 
Voor de zomerteelt wordt er gezaaid in april en mei. 

• De winterrammenas wordt als nateelt gezaaid in juni en juli op een rijafstand van 25 cm, en in 
de rij wordt uitgedund op 15-20 cm. Deze rassen hebben 100 tot 120 dagen nodig voor de groei 
en worden geoogst vanaf eind augustus tot in oktober. Het gewicht is 400 tot 450g. Deze 
rammenas is vrij lang te bewaren. 

 

Ziekten 
Rammenas kan aangetast worden door de koolvlieg, waarvan de maden gangen in de wortel vreten. 
Dit kan u voorkomen door teeltafwisseling en afdekken met insectengaas (of aangieten met 
Conserve). Om zwaardere wortels/ knollen te bekomen is het aangewezen het gaasdoek al een 
tiental dagen voor de oogst weg te nemen. Op die manier wordt het loof wat afgehard, wat ook ten 
goede komt aan de uitgroei van de wortel/ knol. Door het tijdig verwijderen krijgen de randrijen nog 
wat ruimte om te herstellen, want onder het gaas komen ze in de verdrukking. 
Andere mogelijke parasieten zijn aardvlooien. Aardvlooien kunnen in meerder gewassen optreden. 
Vooral de onderste bladeren vertonen vensters en later gaatjes. Deze worden veroorzaakt door de 
kleine metaalglanzende of geel gestreepte, springende kevertjes. De schade is alleen van belang 
wanneer aardvlooien direct bij opkomst in grote aantallen actief zijn. Aantasting gebeurt vooral 
onder droge omstandigheden. 
 

Oogst en gebruik 
Zomerrammenas moet u, net zoals radijs, tijdig oogsten om voosheid te vermijden. Verwijder het 
loof als u ze nog een tijdje in de koelkast wil bewaren (liefst afgesloten). Voosheid betekent dat de 
wortels sponzig zijn van binnen; het ontstaat wanneer er te veel vocht aan de wortel onttrokken 
wordt (te snelle groei, door droogte, …). Bij winterrammenas is dit minder een probleem. Doordat de 
groei van de wortel/ knol vooral in het (vochtige) najaar gebeurt hebt u haast nooit dat probleem. Ik 
heb het althans nog nooit vastgesteld bij het rooien (wel na langdurige bewaring in het voorjaar 
(t.g.v. uitdroging).  
Zomerrammenas wordt meestal rauw verbruikt, bijvoorbeeld in salades. Maar rammenas kan ook 
worden gekookt of gebruikt in roerbakschotels. De pittige en enigszins peperachtige zwarte 
winterrammenas wordt (bij ons althans) steeds gekookt gegeten, bv. samen met wortelen of 
toegevoegd aan de soep. 
 

Ter info:100 gram verse rammenas heeft een energetische waarde 
van 125 kJ en bevat 5 g koolhydraten, 2 g eiwit, 0,2 g vet, 30 mg 
vitamine C, 0,07 mg vitamine B1, 0,02 mg vitamine B2, 120 mg 
calcium, 2 mg ijzer. 
 

Spelt: een nieuwe hype 
 

Volgende tekst werd mij toegestuurd door bestuurslid en molenaar 
Hubert De Weerdt, waarvoor dank.  
 

Spelt (triticum spelta) is een eenjarige plant die behoort tot het 
geslacht tarwe (triticum) uit de grassenfamilie (Poaceae). Gewone 
tarwe heet in het Latijn ‘triticum aestivum’ (aestivum betekent 
“zomers”). Spelt is dus een neefje van tarwe. 
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Beide graansoorten hebben een gemeenschappelijke voorouder
tarwesoort werd in oorsprong gekweekt in Perzië
5000 vóór Christus verscheen spelt en tarwe in de Nijldelta. Rond dezelfde tijd werd via de Balkan 
akkerbouw binnengebracht in Centraal
tijd tonen aan dat er toen spelt werd gekweekt in onze streken. Pas na de Middeleeuwen ve
tarwe spelt uit ons areaal. 
 

Tarwe brengt meer op en moet niet gepeld worden. Het pellen is geen evidentie. Spelt is een 
bedekte graansoort, net als rijst en gerst. Bij die graansoorten moet 
het kafje van de korrels “geraspt” worden. Bij ons is
de molens verdwenen. In Nederland is dit nog gebruikelijk. Als we 
denken aan havermout en gort, dan hebben we een pelmolen nodig. 
Traditioneel gebeurde dat met een molensteen met diepe inkepingen, 
de steen gaat er bijna uitzien als een sc
grote snelheid rond en slingert het graan met het kaf eraan tegen de 
wand van de steenkist. Die wand is bezet 
met geperforeerde metalen platen, raspen 
eigenlijk. Wanneer de kafjes zijn afgeraspt, 

worden die weggeblazen door een 
om te worden gemalen. Wij dromen ervan om later 
boterhammen) in onze molen een dergelijke installatie te plaatsen.
kopen we gekuiste spelt bij een graanhandelaar. Wanneer de korrels 
“gekuisd” zijn, kan men het verschil met tarwe nog amper zien
ruwe en gepelde spelt). De neefjes lijken uiterlijk zeer sterk op elkaar.
Er komt nog maandelijks een landbouwer naar de molen met ruwe spelt om te vermalen tot 
veevoeder. Spelt heeft net als rogge de neig
de oogst gaat spelt gemakkelijk liggen, met veel productieverlies als gevolg.
minder ziektegevoelig dan tarwe en mede daardoor meer geschikt voor biologische teelt.
 

Aan spelt worden allerlei eigenschappen toegedicht, die we wel met een korreltje zout moeten 
nemen. De benedictijnse abdis 
wat de mens nodig heeft om te leven: 
gave van blijmoedigheid. Vooral dat laatste is een te waarderen eigenschap. 
 

Spelt bevat net als gewone tarwe gluten. Mensen met glutenintolerantie zulle
spelt. Door het pellen, door het modieuze ervan en ook door speculatie is spelt nu tot driemaal 
duurder dan tarwe. 
We ondervinden als molenaar wel dat spelt veel gemakkelijker maalt dan tarwe. Tarwe is merkelijk 
harder. Het meel van spelt is bloemiger en als volkorenmeel integraal te gebruiken.
brood bakt van 100% volkoren speltmeel heeft men een minder kruimelig eindresultaat dan met een 
gelijkaardig tarweproduct. Bij volkoren tarwemeel ben ik geneigd wat tarwebloem 
te voegen. Het roggemeel maakt het brood vaster, minder kruimelig.
Speltkorrels kan men ook klaarmaken zoals rijst. De minder harde zemel van spelt, die ook reeds 
gedeeltelijk is afgeraspt, zorgt daar voor.
 

We voegen aan dit artikel graag het 
Nieuwborg toe. De bezoekers aan de Heetveldemolen
de kans om die daar te proeven
 

Ingrediënten voor een twintigtal speltpannenkoeken: 650 g m
vanille, 375 g speltmeel, zout, 180 g b
Werkwijze: in volgorde de grondstoffen goed mengen en laten rijzen tot het dubbel van het beslag
en dan maar bakken. Succes. 
 

Voor meer recepten en uitleg over graanproducten verwijs
www.heetveldemolen.be (Hubert De Weerdt).
 
 

 
Ruwe spelt 
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Beide graansoorten hebben een gemeenschappelijke voorouder, namelijk 
tarwesoort werd in oorsprong gekweekt in Perzië (het huidige Irak en het zuiden van Turkije

en spelt en tarwe in de Nijldelta. Rond dezelfde tijd werd via de Balkan 
akkerbouw binnengebracht in Centraal-Europa, tot in Zuid-Limburg. Opgravingen uit de Romeinse 
tijd tonen aan dat er toen spelt werd gekweekt in onze streken. Pas na de Middeleeuwen ve

Tarwe brengt meer op en moet niet gepeld worden. Het pellen is geen evidentie. Spelt is een 
bedekte graansoort, net als rijst en gerst. Bij die graansoorten moet 
het kafje van de korrels “geraspt” worden. Bij ons is
de molens verdwenen. In Nederland is dit nog gebruikelijk. Als we 
denken aan havermout en gort, dan hebben we een pelmolen nodig. 
Traditioneel gebeurde dat met een molensteen met diepe inkepingen, 
de steen gaat er bijna uitzien als een schroef. De steen draait met 
grote snelheid rond en slingert het graan met het kaf eraan tegen de 
wand van de steenkist. Die wand is bezet 
met geperforeerde metalen platen, raspen 
eigenlijk. Wanneer de kafjes zijn afgeraspt, 

worden die weggeblazen door een wanmolen. Pas dan is het graan klaar 
om te worden gemalen. Wij dromen ervan om later (met tijd en 

in onze molen een dergelijke installatie te plaatsen.. Nu 
kopen we gekuiste spelt bij een graanhandelaar. Wanneer de korrels 

het verschil met tarwe nog amper zien (zie foto’s 
. De neefjes lijken uiterlijk zeer sterk op elkaar. 

Er komt nog maandelijks een landbouwer naar de molen met ruwe spelt om te vermalen tot 
Spelt heeft net als rogge de neiging om op lange halmen te groeien. Bij slecht weer 

gaat spelt gemakkelijk liggen, met veel productieverlies als gevolg.
minder ziektegevoelig dan tarwe en mede daardoor meer geschikt voor biologische teelt.

den allerlei eigenschappen toegedicht, die we wel met een korreltje zout moeten 
nemen. De benedictijnse abdis Hildegard van Bingen schreef in de 12de eeuw dat spelt alles bevat 

dig heeft om te leven: spelt maakt deugdelijk bloed, geeft een rein gemoed en de 
Vooral dat laatste is een te waarderen eigenschap.  

bevat net als gewone tarwe gluten. Mensen met glutenintolerantie zulle
spelt. Door het pellen, door het modieuze ervan en ook door speculatie is spelt nu tot driemaal 

We ondervinden als molenaar wel dat spelt veel gemakkelijker maalt dan tarwe. Tarwe is merkelijk 
is bloemiger en als volkorenmeel integraal te gebruiken.

brood bakt van 100% volkoren speltmeel heeft men een minder kruimelig eindresultaat dan met een 
gelijkaardig tarweproduct. Bij volkoren tarwemeel ben ik geneigd wat tarwebloem 
te voegen. Het roggemeel maakt het brood vaster, minder kruimelig. 
Speltkorrels kan men ook klaarmaken zoals rijst. De minder harde zemel van spelt, die ook reeds 
gedeeltelijk is afgeraspt, zorgt daar voor. 

We voegen aan dit artikel graag het speltpannenkoekenrecept van bakker en molenaar Gilbert 
e bezoekers aan de Heetveldemolen, na onze barbecue op zondag 22 mei, kregen 

te proeven. 

voor een twintigtal speltpannenkoeken: 650 g melk, 10 g gist, 30 g 
, 180 g boter (gesmolten) 

n volgorde de grondstoffen goed mengen en laten rijzen tot het dubbel van het beslag

Voor meer recepten en uitleg over graanproducten verwijs ik naar onze website 
(Hubert De Weerdt). 

Eddy Praet 

namelijk ‘emmertarwe’. Die 
het huidige Irak en het zuiden van Turkije). Rond 

en spelt en tarwe in de Nijldelta. Rond dezelfde tijd werd via de Balkan 
Limburg. Opgravingen uit de Romeinse 

tijd tonen aan dat er toen spelt werd gekweekt in onze streken. Pas na de Middeleeuwen verdrong de 

Tarwe brengt meer op en moet niet gepeld worden. Het pellen is geen evidentie. Spelt is een 
bedekte graansoort, net als rijst en gerst. Bij die graansoorten moet 
het kafje van de korrels “geraspt” worden. Bij ons is die bewerking in 
de molens verdwenen. In Nederland is dit nog gebruikelijk. Als we 
denken aan havermout en gort, dan hebben we een pelmolen nodig. 
Traditioneel gebeurde dat met een molensteen met diepe inkepingen, 

hroef. De steen draait met 
grote snelheid rond en slingert het graan met het kaf eraan tegen de 

Er komt nog maandelijks een landbouwer naar de molen met ruwe spelt om te vermalen tot 
ing om op lange halmen te groeien. Bij slecht weer vóór 

gaat spelt gemakkelijk liggen, met veel productieverlies als gevolg. Anderzijds is spelt 
minder ziektegevoelig dan tarwe en mede daardoor meer geschikt voor biologische teelt. 

den allerlei eigenschappen toegedicht, die we wel met een korreltje zout moeten 
schreef in de 12de eeuw dat spelt alles bevat 

pelt maakt deugdelijk bloed, geeft een rein gemoed en de 

bevat net als gewone tarwe gluten. Mensen met glutenintolerantie zullen ook reageren op 
spelt. Door het pellen, door het modieuze ervan en ook door speculatie is spelt nu tot driemaal 

We ondervinden als molenaar wel dat spelt veel gemakkelijker maalt dan tarwe. Tarwe is merkelijk 
is bloemiger en als volkorenmeel integraal te gebruiken. Wanneer men 

brood bakt van 100% volkoren speltmeel heeft men een minder kruimelig eindresultaat dan met een 
gelijkaardig tarweproduct. Bij volkoren tarwemeel ben ik geneigd wat tarwebloem en roggemeel toe 

Speltkorrels kan men ook klaarmaken zoals rijst. De minder harde zemel van spelt, die ook reeds 

pannenkoekenrecept van bakker en molenaar Gilbert 
, na onze barbecue op zondag 22 mei, kregen 

, 30 g suiker, 3 eieren, 

n volgorde de grondstoffen goed mengen en laten rijzen tot het dubbel van het beslag 

ik naar onze website 

 

 
Gepelde spelt 


