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Volgende activiteit 
 

• Vrijdag 22 maart 2019 om 19h30 in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te Geraardsbergen: 
voordracht over ‘Yacon’ door de heer Guy De Kinder. 
 

Yacon, ook wel appelwortel genoemd, is een knolgewas dat oorspronkelijk uit het Andes-
gebergte komt. De yacon behoort tot de onderfamilie van de asteriodeae, waar bijvoorbeeld ook 
de aardpeer en de zonnebloem toe behoren. 
Bij ons is het gewas nog niet zo heel erg gekend, maar deze groente wordt steeds populairder 
omdat ze erg gezond is. De knol wordt vaak in soep of puree verwerkt, maar kan ook rauw 
gegeten worden. De zoete smaak wordt mede veroorzaakt door inuline, dat in hoge mate (5,25 g 
per 100 g) aanwezig is. Omdat inuline slecht opgenomen wordt door het menselijk lichaam, kan 
yacon mogelijk een gunstige bijdrage leveren tegen obesitas en diabetes. 
 

Bovendien is de plant weinig vatbaar voor insecten- en schimmelaantastingen. Onze 
voordrachtgever, die al enkele jaren ervaring heeft met de teelt van yacon, leert ons hoe we met 
succes zelf deze groente kunnen kweken. Besproken wordt o.a. de teeltwijze, vruchtwisseling, 
bemesting, oogst en bewaring, vermeerdering, …. De appelwortel is niet verwant aan de 
aardappel, er is dan ook geen vergelijking mogelijk op het gebied van teeltduur, standplaats en 
ziektegevoeligheid. 
Om af te sluiten zal de heer De Kinder ook nog een woordje zeggen over de Bataat (of de rode 
aardappel). 
 

Iedereen is van harte welkom, inkom gratis. 
 

Op de agenda volgende maand 
 

• Vrijdag 26 april 2019 vanaf 19h: statutaire vergadering, gevolgd door een voordracht over 
‘De wondere wereld van de kolen’ door Herman De Waele. 
 

Kolen zijn behalve aan vitaminen A, B, C, E & K, heel rijk aan mineralen, vezels en flavonoïden. 
De meeste flavonoïden zijn zeer effectief werkende ziektevoorkomende stoffen omdat ze de vrije 
radicalen, die voor het ontstaan van ziekten kunnen zorgen, onschadelijk maken. Dankzij deze 
waardevolle stoffen verminder je door het eten van kolen ook je slechte cholesterol. 
 

Bij het ingaan van het nieuwe tuinjaar willen we dus de teelt van de kolen eens extra onder de 
loep laten nemen door een specialist. Omdat kolen veeleisende groenten zijn, is het belangrijk 
om de eigenheden van deze gewassen goed te leren kennen. Het is deze kennis die de sleutel is 
om de biologische teelt van de diverse soorten tot een goed einde te brengen. Kolen zijn zeer 
populair en kunnen in bijna alle tuinen worden geteeld. 
Herman De Waele maakt ons deelgenoot van zijn jarenlange bevindingen en ervaring i.v.m. 
zaadkeuze, zaaitijdstip, bemesting, voorkomen van ziektes (zoals knolvoet), aanplanten en 
verzorgen van onze koolplanten. Kortom al wat je kunt doen en laten om tot een goed resultaat 
te komen. 
 

Alvast deze raad van Herman: eet minstens eenmaal per week een koolgerecht, want dat zou 

het risico op veel kankers helpen beperken.  
 

Iedereen is van harte welkom, inkom gratis. 
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In memoriam 
 

• Op 24 februari 2019 overleed de heer José Matthijs, echtgenoot van mevrouw Dagmar Gerain en 
lid van onze vereniging. 

• Op 26 februari 2019 overleed mevrouw Hermine Van Damme, echtgenote van de heer Georges 
Neufkens, lid van onze vereniging. 

• Op 5 maart 2019 overleed mevrouw Marie-Jeanne Leroy, weduwe van de heer Marcel Vekeman 
en (schoon)moeder van Marleen Vekeman en Danny Timmermans, lid van onze vereniging. 

• Op 6 maart 2019 overleed mevrouw Christiane Bauwelinckx, echtgenote van de heer Marcel 
Koolbrant, lid van onze vereniging. 

 

In naam van alle leden biedt het bestuur aan de families zijn innige deelneming aan. 
 

Maartse buien ‘luien’ dat de lente eraan komt ‘kruien’… 
 

Maart is een scharniermaand tussen de winter en de (echte) lente, waardoor het weer echt 
wisselvallig kan zijn. De eerste helft van de maand was nat en zeer winderig met enkele fikse 
maartse buien, kortom een ‘vuile taart’ zoals wijlen weerman Armand Pien placht te zeggen. Houd 
het weerbericht goed in de gaten en weeg dus goed af wat wel en nog niet kan. Een dag vol heerlijke 
lentezon kan gevolgd worden door een verraderlijke nacht met vorst. Een pluspunt zijn de langere 
dagen en, als de zon dan ook nog schijnt, is de drang om in de tuin te werken groot. Het doet deugd 
om terug te kunnen woelen in de aarde …  
 

- Achter glas of in de platte bak 
 

Wie een serre, veranda, … heeft is ongetwijfeld al een tijdje aan de slag. Ook in een platte bak kan je 
vroeger aan de slag. Vanaf februari/maart kan je spinazie, wortelen, slasoorten, radijsjes, … zaaien. 
Het is tevens een ideale plaats om in het voorjaar jonge planten op te kweken en af te harden.  
 

 Tip: Dek de bodem na het zaaien af met een vliesdoek of een lichte geperforeerde plasticfolie. Dit 
zorgt ervoor dat het vochtgehalte en de temperatuur in de bodem gelijkmatiger blijft, waardoor 
de kieming sneller verloopt. 

 

- Van de in november uitgeplante veldsla is de laatste ondertussen geoogst. Dit is nog niet het 
geval met de winterspinazie, waarvan we 
vóór de winter nog een aantal keer geplukt 
hebben. Die heeft zich na de uitzonderlijk 
zachte februari flink herpakt. Op de foto is 
ook duidelijk te zien dat er aan 
winterpostelein geen gebrek is. Nog in het 
aanbod: kervel, ‘zoals u hem buiten nog nooit 
gekweekt hebt’, om Jos Van Hoecke te 
citeren. 

 
- Binnenshuis of in een miniserretje (al dan 
niet met bodemwarmte) kunnen de meer warmte- 
minnende groenten gezaaid worden: kruiden, 
(knol)selder, paprika, courgette, pompoen, 
tomaten, … Tomaten en paprika heb ik recent 
gezaaid, met courgette en pompoen wacht ik nog 
even (de selder mocht wel al gezaaid zijn). 

  
 

 
     

 
  

BuBaO De 

Mozaïek 
 

 Boelarestraat 3 
 9500 Geraardsbergen 
 tel: 054/41 83 50 

Sint-Jozefsinstituut 

“ ’t Karmelieten “ 
 

Karmelietenstraat 57 
9500 Geraardsbergen 

 

tel: 054/41 07 10 – 054/412 412 
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• Maar ook buiten 
 

- Plantui, sjalot, erwten kunnen nu worden geplant. Eind februari heb ik al een rijtje voorgekweekte 
erwtjes uitgeplant, een week eerder had ik al plantui en sjalot in de grond gestopt. Meer recent 
heb ik het aangedurfd om een paar rijtjes voorgezaaide spinazie uit te planten. Erwten en 
spinazie zijn afgedekt met insectengaas (vliesdoek zou beter zijn, maar die zou het voorbije 
stormweer wellicht niet doorstaan hebben). Enerzijds moet ik dit doen om de katten eruit te 
houden, anderzijds biedt het toch enige bescherming tegen de felle maartse buien. 

- Indien je tuinbonen geplant hebt dan kan je rond of tussen de rijen wat eenjarig bonenkruid 
zaaien zodat je ze later in het seizoen samen kan oogsten. 

- Neem tijdig voorzorgen tegen slakkenvraat. Een winter zonder strenge vorst betekent een ware 
slakkenplaag in een nat en zacht voorjaar! De voorbije weken heb ik er de kippen op afgestuurd, 
zowel in de sier- als de groentetuin. Je moet wel je voorzorgen nemen om ze weg te houden van 
de resterende wintergroenten (prei, savooi, spruit) door er bvb. een vogelnet (zonder gaten, want 
ze weten ze te vinden!) over te spannen. Het voorbije jaar heb ik dit ook al gedaan en ik kan het 
iedereen aanraden als je de mogelijkheid hebt. Het scheelt achteraf ‘een slak op de korrel’!  

 

• Snoeiwerk 
 

Maart is de ideale maand om de rozen ‘definitief’ te snoeien. Het is verstandig om vóór de winter 
rozen wat terug te snoeien, tenzij je natuurlijk de rozenbottels wilt sparen. De struik staat er iets 
‘netter’ bij en de plant ziet minder af van stormwinden. Ik spreek uit ervaring want, jaren geleden, 
heb ik zo manshoge ongemoeid gelaten ‘Queen Elisabeth’ verloren door het heen en weer ‘zwiepen’. 
Indien u een bescherming (stalmest, mulching met bvb. boomschors of gehakseld snoeihout) rond 
de plant hebt aangebracht, verwijder je die best zodat er zich nieuwe scheuten van uit de oculatie 
kunnen vormen. De oculatie is de plaats waar de rozenonderstam is "geoculeerd" of gegriffeld met 
de gewenste variëteit. 
 

Enkele snoeiregels: 
- Vooraf: zorg voor een degelijke en verzorgde 

snoeischaar en ook diklederen handschoenen zijn 
geen overbodige luxe. 

- Haal eerst al het dode bruine hout weg (zie 
foto) en ook de zwakke dunne takjes want die 
geven toch alleen maar blad (met kleine 
bloemen). 

- Verwijder alle grondscheuten zo diep mogelijk: 
dit is wildopslag afkomstig van de onderstam. 

- Rozen bloeien op takken die nog hetzelfde jaar 
gegroeid zijn: rozen mag men dus "kort" 

snoeien. Snoei de takken van struikrozen in tot 
op twee/ drie ogen. Hoe korter je snoeit, des te 
krachtiger worden de nieuwe scheuten. Een oog 
is het plekje waar de roos zal gaan uitlopen. Meestal kun je dat goed herkennen aan de rode kleur 

of aan een kleine verdikking. Kies een oog dat 
naar buiten gericht is. Daardoor stimuleer je, dat 
de roos een tak gaat vormen die naar de 
buitenkant groeit en het hart van de roos vrij en 
open houdt. Zo kunnen zon en wind het hart 
bereiken en zal de struik na een regenbui sneller 
opdrogen waardoor je minder snel last hebt van 
schimmels. Knip een beetje schuin, zodat het 
snijvlak schuin afloopt naar de buitenkant van de 
roos. Dan blijft er na een bui geen water op de 
tak staan en drupt het ook niet het hart van de 
struik in. Op deze manier knip je alle takken. Aan 
een goede struik zitten ongeveer 5 tot 7 sterke 
takken. 

 

- Botanische of heesterrozen moet je niet zo kort snoeien. Bij klimrozen moet je eerst een 
"gesteltak" kweken en de vertakkingen snoeien zoals hierboven verteld. Je kunt eventueel de 
takken inkorten als die te lang geworden zijn of verkeerd groeien. Gebogen of horizontaal 
aangebonden takken bloeien uitbundiger. 

- Na het snoeien kunt u een onderhoudsbemesting, bij voorkeur een organische meststof, inwerken 
om de hergroei te bevorderen. We verwachten van rozen dat ze sterke takken vormen en daarna 
vele bloemen produceren, ze hebben dus veel voedsel nodig.  

- Houd de rozen nadien onkruidvrij. 
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- Voorjaarsbloeiers (zoals Forsythia, Ribes, Spiraea arguta, …) snoeien we pas na de bloei! 
- Sierheesters die ’s zomers of kort na de zomer bloeien kunnen nu wel aangepakt worden. 

Vlinderstruiken (Buddleya) mogen flink teruggesnoeid worden. De rechte stevige takken kan je 
eventueel bewaren om als steunstokken te gebruiken bij bvb. clematissen. De zomerbloeiers 
onder deze mogen ook fors ingekort worden tot op dikke, gezonde knoppen. Haal alle dode en 
beschadigde stengels weg. Bij de uitgebloeide winterjasmijn nu de takken wat inkorten. Cornus- 
en salixsoorten die geteeld worden omwille van de gekleurde twijgen worden nu ook gesnoeid. 

- Bladverliezende hagen (Fagus, Carpinus, Ligustrum, Lonicera, Stephanandra, …) kunnen 
bijgeknipt worden. Indien de leibomen nog niet gesnoeid zijn, dan de takken die omhoog groeien 
inkorten tot bij de hoofdtakken. 

- Herfstframbozen tot bij de grond terugsnoeien, indien nog niet gebeurd. De vruchttakken van een 
vijgenboom kunnen nog tot op één of twee knoppen 
teruggesnoeid worden.  

- Laurier kan je in maart nog bijknippen zodat de plant 
een mooie vorm behoudt en in evenwicht is. Hoe korter 
je terugsnoeit, hoe compacter de plant zal blijven. 
 

Snoeien blijft natuurlijk een ‘doeaangelegenheid’: leren 
uit andermans ervaringen en dit proberen toe te passen 
met vallen en opstaan. Door het te zien doen en 
begrijpen waarom men het zo doet, vorm je wel een 
onmisbare basiskennis. Houd dan steeds volgende twee 
basisregels voor ogen: 
1) Bij bladverliezende bomen en heesters verwijder je 
dode en zieke takken en takken die tegen elkaar schuren 
of verkeerd groeien (zie principevoorbeeld hiernaast). 
2) Bekijk de vorm van heesters en bomen en snoei 
eventueel takken weg of terug om een mooie natuurlijke 
vorm te behouden. 

 

- Om hortensia’s te snoeien is het belangrijk om te weten over welke cultivar u beschikt. 
- Bij Hydrangea macrophylla of de grootbloemige bolhortensia’s staan de bloemknoppen meestal 

op twee- of meerjarig hout. Vandaar dat jonge planten de eerste jaren weinig of geen snoei 
nodig hebben. Bij oudere struiken houd je enkel een-, twee- en driejarige takken over. Oudere 
takken snoei je weg. Je kunt om de 3 à 5 jaar alle takken van bolhortensia’s stevig snoeien tot 
op twee of drie ogen van de grond. Het resultaat is dan: in het eerste jaar na de snoei, flinke 
groei maar weinig bloei, daarna twee tot vier jaar een rijke bloei en mooie volle planten. Een 
andere optie, die mijn voorkeur geniet, is dat je ieder jaar de helft van de takken snoeit tot op 
twee of drie ogen van de grond. Je krijgt dan alle jaren een gelijkmatige maar iets minder 
uitbundige bloei en wat opener struiken. Nog dit: verwijder zo laat mogelijk in het voorjaar de 
uitgebloeide bloemen, want deze beschermen de nieuwe knoppen die daaronder zitten.  

- Hydrangea paniculata of de pluimhortensia bloeit op eenjarig hout, d.i. de takken die dit jaar 
nog zullen gevormd worden. Wilt u mooie, grote bloempluimen dan kun je elk jaar kort 
snoeien tot op een 10 à 15 cm boven de grond. 'Limelight' is één van de bekendste 
vertegenwoordigers van deze soort. Hetzelfde geldt ook voor de Hydrangea arborescens. Niet 
snoeien kan natuurlijk ook: het aantal bloemen wordt dan talrijker maar kleiner, wat overigens 
een voordeel kan zijn voor de Hydrangea arborescens Annabelle. De eenjarige takken gaan, 
bvb. bij hevige regen, zwaar doorbuigen door de grote (zware) bloemen.  

- Hydrangea petiolaris of de klimhortensia bloeit met platte bloeiwijze op de zijscheuten. Die 
mogen pas teruggeknipt worden in de zomer na de bloei. Het is een klimmer die net zoals de 
klimop zichzelf zonder hulp kan vasthechten aan schuttingen en muren. Aangezien het de 
bedoeling is om een gevel of een schutting te overgroeien snoeien we regelmatig enkel de 
takjes weg die teveel van deze muur weg groeien. 

 

Bron: MijnTuin.org (Eddy Geers, met dank aan Rino De Wilde- tuinbouwleerkracht KTA Melle) 
 

- Snoeitips voor fruitbomen 
- Sterke (kop)groeiers onder de appelbomen maken gemakkelijk eenjarige scheuten van 1 m of 

meer, zeker wanneer ze weinig vrucht gedragen hebben. Alle ‘slecht geplaatste’ scheuten 
snoei je best geheel weg, tot zo dicht mogelijk bij de gesteltak of ‘op voet’, d.i. een stompje 
laten staan met de bedoeling om dan uit slapende onderogen zwakkere (en beter) geplaatste 
twijgen te krijgen. Laat goed geplaatste eenjarige scheuten ongemoeid: knip je die toch terug, 
dan is de kans groot dat je meerdere sterke scheuten in de plaats krijgt. Knippen in meerjarig 
hout mag wel, maar doe dit dan bij voorkeur toch na een zwakke zijscheut. 

- bij perenbomen echter mag je wel knippen in eenjarig hout, omdat er zich vrij gemakkelijk 
hierop vruchttwijgen of brindillen (ontwikkelen zich tot vructhout) vormen. Terugsnoeien in 
(bloem)bot zonder rekening te houden met zijscheuten is ook geen probleem. 

 

 
 
Wegknippen wat verkeerd groeit: 

begin daar alvast mee 
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• Winterbescherming weghalen 
 

- In de border kan stilaan de (natuurlijke) beschermlaag worden weggehaald. Als het winterdek 
blijft liggen krijgen de planten het eronder te warm, waardoor ze te vroeg tot ontwikkeling komen 
en kunnen bevriezen. Wees voorzichtig om de jonge ‘groeineuzen’ niet te beschadigen bij het 
verwijderen van blad- of plantenafval. Verschillende vaste planten kunnen worden opgedeeld of 
gescheurd en opnieuw worden uitgeplant in de border. De kern van vaste planten die wat ouder 
worden sterft dikwijls af zodat het goed doet de planten nu en dan te scheuren. Druk (en giet) de 
nieuwe delen onmiddellijk goed aan zodat de wortels meteen goed aanslaan. Zuurminnende 
planten kunnen nu een laagje turf gebruiken om de zuurtegraad op peil te houden.  

- Tijdens de bloeiperiode (maart, april, mei) houd je de boomspiegel best gesloten en onkruidvrij 
om de schade t.g.v. lentenachtvorst te beperken. Mulchen vóór de bloei is dan ook geen goed 
idee. Een zwarte (onkruidvrije), gesloten en vochtige grond kan 's nachts tot 3°C warmte 
uitstralen. Als het maar licht vriest (vb. -2°C.), is die warmte-uitstraling van de grond voldoende 
om geen vorstschade te hebben aan de bloemen. Voor houtig kleinfruit (trosbessen, frambozen, 
bramen) is een zwarte strook van 60 cm meestal voldoende. Voor laagstam fruitbomen (appel, 
peer, kers, pruim, perzik) is een strook van 0,80 tot 1 m goed. Na de bloei mag de boomspiegel 
opnieuw afgedekt worden. 

 

• Het gazon 
 

Het is nog iets te vroeg om het gazon te bemesten en ook om het te maaien. Indien nodig dan kan 
je het wel verticuteren. Door het viltachtig laagje van dood materiaal en mos te verwijderen breng je 
lucht in het gazon en worden de wortels doorgesneden. Nadat je de borders opgeruimd hebt oogt het 
mooi om de graskanten (een eerste maal af) te steken. 
 

Voor u gelezen… 
 

In het driemaandelijks tijdschrift ‘de bosbode’ (van Marc) is de rubriek ‘Kruiden uit het bos’ een vaste 
waarde. In deze periode van het jaar pik ik er een bijdrage over de ‘Sleutelbloem’ uit. 
 

Het lentebloempje bij uitstek 
 

Het sleutelbloemgeslacht uit de sleutelbloemfamilie (Primulaceae) telt meer 
dan 500 soorten die vooral voorkomen in de berggebieden van Europa en Azië, 
maar ook in Noord-Amerika groeien. In België en Nederland komen drie 
soorten voor, namelijk: de gewone of gulden sleutelbloem (Primula veris, zie 

foto), de slanke sleutelbloem (Primula elatior) en de stengelloze 
sleutelbloem (Primula vulgaris). Deze drie soorten zijn zeldzaam geworden en 
daarom ook wettelijk beschermd. Je mag ze dus niet plukken of uit de grond 
halen. 
 

De Latijnse naam duidt aan dat het één van de vroegste bloeiers in het 
voorjaar is (primus=eerste). De Nederlandse naam zou dan weer verwijzen 
naar de op een sleutelbos lijkende bloeiwijze, wat de aanleiding was voor een 
legende. Sint-Petrus had, als bewaker van de hemelpoort, een prachtige sleutelbos met gouden 
sleutels. Op een dag echter, toen hij even in slaap sukkelde, gleed deze hem uit handen en viel op 
de aarde neer. Petrus liet onmiddellijk de sleutelbos terughalen maar op de plaats waar hij was 
neergekomen, groeide een opvallende plant met een stralende tros goudgele bloemen. De plant 
kreeg sindsdien de naam ‘sleutelbloem’ en staat ook bekend onder de naam Sint-Petruskruid. De 
Duitsers noemen haar Himmelschlüssel. 
 

In laaggelegen gebied hebben sleutelbloemen doorgaans gele bloemen, in het gebergte zijn ze vaak 
wit, roze, violet of blauw. Dit kleurverschil kan worden verklaard doordat in het laagland 
de bestuiving door bijen gebeurt, terwijl in de bergen vlinders deze taak overnemen.  
 

Sleutelbloemen verkiezen een vochtige standplaats met gedempt zonlicht. Vandaar dat je ze in de 
vrije natuur meestal op drassige weiden of in open bossen terugvindt.  
 

De wortel van de wilde primula werd het meest gebruikt in de kruidengeneeskunde. Deze zou 
ontstekingswerend werken op de luchtwegen. Het werkt ook kalmerend en spierontspannend en is 
dan ook terug te vinden in kalmerende en rustgevende middelen. 
 

De bloempjes hebben een anijsachtige smaak. Je kunt er thee tegen hoofdpijn van maken. Overgiet 
een soeplepel bloempjes met kokend water en laat 5 min trekken.  
 

De blaadjes kunnen gebruikt worden in slaatjes, in pannenkoeken- en cakebeslag en in jam, vandaar 
dat men soms nog de oude Vlaamse namen ‘koekenbloem’, ‘pannenkoekenbloem’ en ‘bakbloem’ 
terug vindt voor deze plant.  
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Te koud of te nat om buiten te werken
 

Dan is het een goed idee om 
oorwormen te maken zodat je ze later kan ophangen i
fruitbomen! 
De oorworm (zie foto hiernaast) is 
kruipt zeker niet in je oren. H
zodat een bestrijding meestal overbodig wordt
wist, een bestrijder van meeldauw! In zijn speeksel zit een 
natuurlijk fungicide, waarmee de oorworm zijn jongen, die op 
donkere en vochtige plaatsen opgroeien, 
insectenopruimers moeten ze niet onderdoen voor de lieveheersbeestjes. Op het menu staan naast 
bladluizen, wollige bloedluizen, 
schimmeldraden van meeldauw.
het vol met hooi of stro, doe er wat kippengaas rond en hang het omgekeerd op in fruitbomen of zet 
ze op een stok bij die planten, waarop bladluizen verzot zijn, zoals lupinen, dahlia’s, … In de buurt 
van rozen, druiven, … gaan ze de meeldauw te lijf.
 

Potten met stro die je vorig jaar hebt omhoog gehangen kan je 
best nu uitkuisen en opnieuw opvullen met vers stro. Eerder 
omhoog gehangen potten zijn 's winters een schuilplaats voor 
slakken. Oorwormen overwinteren 
grond! Wanneer het warmer wordt 
naar voedsel en een nieuwe schuil
verder in aanmerking, naast het bloempotje met stro
bamboebussels/rietbosjes, zwarte plastiekzakjes met stro
ribkarton in drinkbekertjes. De schuilplaatsen
mei in de fruitbomen omhoog hangen. Er kunnen ook solitaire 
bijen of andere nuttige insecten in nestelen.

 

Bron: Nieuwsbrief ABC houtwal (Guy De Kinder), 
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koud of te nat om buiten te werken?  

Dan is het een goed idee om binnen nestplaatsen voor 
te maken zodat je ze later kan ophangen in uw 

zie foto hiernaast) is helemaal geen worm en hij 
. Het is een goede bladluisopruimer 

zodat een bestrijding meestal overbodig wordt en, wat ik niet 
een bestrijder van meeldauw! In zijn speeksel zit een 

natuurlijk fungicide, waarmee de oorworm zijn jongen, die op 
donkere en vochtige plaatsen opgroeien, schimmelvrij houdt. Als 
insectenopruimers moeten ze niet onderdoen voor de lieveheersbeestjes. Op het menu staan naast 

wollige bloedluizen, bladvlooien (o.a. de buxusvlo), kleine rupsjes
schimmeldraden van meeldauw. Een goede reden dus om ze te lokken. Neem een bloempotje, prop 
het vol met hooi of stro, doe er wat kippengaas rond en hang het omgekeerd op in fruitbomen of zet 
ze op een stok bij die planten, waarop bladluizen verzot zijn, zoals lupinen, dahlia’s, … In de buurt 

zen, druiven, … gaan ze de meeldauw te lijf. 

Potten met stro die je vorig jaar hebt omhoog gehangen kan je 
uitkuisen en opnieuw opvullen met vers stro. Eerder 

omhoog gehangen potten zijn 's winters een schuilplaats voor 
eren niet in de potten maar in de 

Wanneer het warmer wordt (mei-juni) gaan ze op zoek 
schuil-/nestplaats. Komen hiervoor 

, naast het bloempotje met stro: 
bamboebussels/rietbosjes, zwarte plastiekzakjes met stro en 

De schuilplaatsen kan je in april of 
mei in de fruitbomen omhoog hangen. Er kunnen ook solitaire 
bijen of andere nuttige insecten in nestelen. 

 

Naast oorwormen zijn er nog andere nuttige dieren die kunnen 
helpen om schade aan fruitgewassen te voorkomen (o.a. 
gaasvliegen, roofwantsen, lieveheersbeestjes
 

TIP: Binnen kan je ook tuinbonen/labbonen (Vicia faba,
beans) in potten uitzaaien. Na opkomst de planten afharden en na 
enkele weken kan je ze tussen uw fruitbomen uitplanten
juni). Tuinbonen zijn erg aantrekkelijk voor solitaire bijen, 
lieveheersbeestjes & oorwormen en ze verdragen goed 
winterkoude. 

Nieuwsbrief ABC houtwal (Guy De Kinder), rubriek ‘Groen’ van de weekendkrant van H
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insectenopruimers moeten ze niet onderdoen voor de lieveheersbeestjes. Op het menu staan naast 
kleine rupsjes en dus ook de 

n dus om ze te lokken. Neem een bloempotje, prop 
het vol met hooi of stro, doe er wat kippengaas rond en hang het omgekeerd op in fruitbomen of zet 
ze op een stok bij die planten, waarop bladluizen verzot zijn, zoals lupinen, dahlia’s, … In de buurt 

Naast oorwormen zijn er nog andere nuttige dieren die kunnen 
helpen om schade aan fruitgewassen te voorkomen (o.a. 

lieveheersbeestjes). 
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