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Jaarlijkse wandeling en barbecue 
 

• Op zondag 23 juni 2019 nodigen wij jullie uit voor onze jaarlijkse wandeling en barbecue. 
Deze keer neemt natuurgids Willem Boonen ons mee naar de Steengroeven in Lessen, een 
prachtig natuurgebied. De bijhorende historische uitleg is mooi meegenomen. 
 

De wandeling start om 14u (zie verder praktische info). Via het sluizencomplex van de oude en 
de nieuwe Dender, gaan we naar de verlaten maar nog in werking zijnde steengroeven. We 
bewonderen er de geologische structuren en de natuur in al zijn glorie. Ook bezoeken we de 
groeve waar het megalomane Snowgames project uitgewerkt wordt en waar duikers oefenen in 
diepduiken. Wie weet zien we er zelfs een duikersclub aan het oefenen … We keren terug langs 
een van de oude, maar opgevulde groeven, die sinds een vijftal jaar ingericht wordt als 
natuurreservaat. Onze uitstap eindigt aan het geboortehuis van René Magritte, de bekende 
surrealistische schilder. De duur van deze wandeling wordt geschat op 2u30. 
 

Mee te nemen: stevige wandelschoenen, goed humeur, ev. regenkledij en/of paraplu, 
fototoestel, verrekijker … 
 

PRAKTISCHE INFO: AANDACHT gewijzigd vertrekuur en vertrekplaats! 
• 13u30 i.p.v. 14u: samenkomst op de parking van Colruyt Geraardsbergen, Groteweg 373 om 

via carpooling samen naar Lessen, Rue des 4 fils Aymon 54 (parking brandweer) te rijden. 
• 17u: we verlaten Lessen en rijden terug naar ons vertrekpunt (parking Colruyt). 
• 17u30: APERITIEF in zaal Sint Bavo, Hoge Buizemont 165 te 9500 Geraardsbergen. 
• 18u: aanvang BARBECUE met aan het vuur Guy Dauwe en Eric David. 
• Inschrijven vóór 10 juni 2019 is verplicht en pas definitief na overschrijving van 15 

euro per persoon (<12j = 10 euro) op rekeningnummer BE29 0010 4554 0364 van 
Volkstuinen Geraardsbergen met vermelding (BBQ + aantal personen). 

 

Inbegrepen in de prijs: aperitief, koud schoteltje, 3 stukken vlees (gemarineerde kippefilet – 
spek – worst) met bijhorende saus. 
 

Wie niet wenst mee te wandelen komt rechtstreeks naar de zaal voor de barbecue. 
 

 

BELANGRIJK bericht voor de deelnemers aan de clubreis naar de Loirevallei 
 

Voor de deelnemers aan de clubreis wensen we hier nogmaals te herhalen dat, op vraag van de 
buschauffeur, het vertrekuur op zaterdag 15 juni is gepland om 5h45 stipt. Samenkomst vanaf 
5h30 op de parking ‘De Reep’ aan de kerk van Nederboelare. Alvast onze beste dank om tijdig 
aanwezig te zijn. 
Denk eraan om het programma (bijlage bij het maandblad ‘Tuinieren’ van nov. 2018) mee te nemen! 
 

De inrichters, André en Yolande. 
 

Verder op de agenda: DAGUITSTAP op 7 september 2019 naar ‘West-Zeeuws-Vlaanderen’ 
 

Op vraag van verschillende leden willen we dit jaar nog graag een DAGUITSTAP inrichten en dit ter 
vervanging van de voordracht in de maand september. Zie volgend blad voor het programma.  
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WERK DER VOLKSTUINEN vzw 
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Het programma van deze daguitstap naar ‘West-Zeeuws-Vlaanderen’ op zaterdag 7 september 2019 
ziet er uit als volgt:  
• vertrek uit Geraardsbergen richting Gent - Zelzate - Maldegem - Aardenburg 
• bezoek aan de ESCARGOTKWEKERIJ 'In den Wijngaard' te EEDE (Zeeland) met koffie/koek, 

pauze, film, demonstratie … 
• bezoek (deels te voet, deels met de bus) met plaatselijke gids aan het centrum van 

AARDENBURG, een mooi typisch Zeeuws stadje 
• via een mooie landelijke weg naar IJZENDIJKE voor de lunch in restaurant MAURITSHOF 
• naar BRESKENS via de panoramaweg voor bezoek aan de vissershaven en het VISSERIJMUSEUM: 

bevat verschillende zalen met diverse interessante kollekties. 
• naar SCHOONDIJKE voor bezoek aan de privé KIJKTUIN "Juust Wa'k Wou". Gastheer Kees Jacobs 

ontvangt ons met koffie en cake. 
• naar WESTDORPE voor een gezellige afsluiter met een klein dinertje in restaurant 'DE 

BAECKERMAT'. 
Een meer gedetailleerd programma en de prijs mag u verwachten in het volgende clubblad. 
 

Algemene gids én kenner van Zeeuws-Vlaanderen is Raymond Wauters (lid van de Volkstuinen). 
Inrichters: André en Yolande  
 

Terugblik op de voordracht over ‘De teelt van biokolen’ door Herman De Waele 
 

Leden met een e-mailadres hebben de presentatie over kolen, ons toegestuurd door Herman, 
ontvangen. Hierna een bondig overzicht van deze voordracht. 
 

De grote kolenfamilie 
 

In deze familie van kruisbloemigen heb je heel wat soorten: 1-jarige, 2-jarige en vaste planten. 
Ze kunnen worden gekweekt: 
• voor de zaden: bv. koolzaad, mosterd 
• om als zaailing te eten: tuinkers, mosterd, bladradijs, raapsteeltjes 
• voor het blad: barbarakruid, boerenkool, ruccola, mizuna, paksoi, mosterd, Chinese kool 
• voor de bloem: bloemkool, broccoli 
• voor de gebleekte scheuten: zeekool 
• voor de knol: radijs, raap, koolraap, koolrabi 
• voor de bolvormige massa (sluitkolen): spruitkool, rode kool, witte kool, groene kool 
In wat verder volgt beperken we ons tot de sluitkolen, bloemkool en broccoli 

 

Wat u moet weten voor een geslaagde teelt 
 

• Kolen stellen hoge eisen aan de bodem: diep losgemaakt, niet te nat en niet zuur (pH: 6,5 - 7). 
• Het zijn veelvraten: veel jonge compost (500 – 800 kg/are en eventueel 20 kg/are organische 

meststof in 2 giften. Praktisch: 3 à 4 kruiwagens compost op een perceel van 10 m².  
TIP: compost wordt best oppervlakkig (dus ondiep) ingewerkt, het is zonde om dit zwarte goud 
diep in te werken of om hem onbedekt op de bodem te laten liggen. 

• Vruchtafwisseling: pas na 6 (beter na 8) jaar op hetzelfde perceel. Wie dit niet kan respecteren en 
daardoor al geplaagd zit met knolvoet, kan zijn toevlucht nemen tot ‘knolvoetresistente’ rassen 
die verkrijgbaar zijn voor bepaalde types kolen (rode, witte, bloem, spruit, … zie zaaigids Van der 
Wal). 

 

Hoe kolen kweken? 
 

• Zaaien onder bescherming (gaas) 
• Verspenen na het eerste echt blad of direct ter plaatse planten (bij 10 à 15 cm): diep planten op 

50 x 50 cm (of ruimer indien voldoende plaats), eventueel handvol kalk mengen in plantgat, goed 
aandrukken en gieten 

• Eventueel aanaarden en grondbedekking toepassen (gronddoek, antiworteldoek, mulchen, bv. 
een 4tal cm gazonmaaisel) 

• Beschermen met ant-insectengaas (maasopening 1,2 mm)  
 

  
 

 
     

 
  

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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Teeltwijzen 
 

• Vrijsterteelt of vroege teelt: zaaien vanaf januari voor oogst in de zomer 
• Weeuwenteelt: zaaien in september-oktober, overwinteren in de serre of koude bak, uitplanten na 

de winter, oogst iets vroeger dan met de vrijsterteelt 
• Herfst- en winterteelt: zaaien maart-april, uitplanten april – mei – (half) juni 
 

Teelt specifiek per soort 
 

• Voor de specifieke teeltwijze en rassen van de verschillende besproken kolen verwijs ik naar de 
presentatie 

• Enkele ‘wist-je-datjes’: 
o Spitskool is vooral interessant bij vroeg planten 
o Bloemkolen vrezen de grote hitte en ook droogte is nefast. Winter-, weeuwen- of vrijsterteelt 

zijn aanraders omdat je dan minder last hebt van insecten en ziekten 
o Dit laatste geldt ook voor broccoli. Weet dat er na de ‘hoofdbloem’ nog kleinere 

‘okselbloempjes’ komen 
 

Kolen zijn gezond! 
 

• Kolen zijn: 
o rijk aan vitaminen A, B, C, E, K 
o rijk aan mineralen en vezels 
o rijk aan flavonoïden: anti-oxydanten tegen vrije radicalen, helpen ziekten onderdrukken 
o cholesterolverlagend (LDL) 

 

Lievevrouwebedstro en de meimaand: een onafscheidelijk duo 
 

De plant 
 

Lievevrouwebedstro (Galium odoratum, synoniem: Asperula odorata) is een winterharde vaste 
plant uit de sterbladigenfamilie (Rubiaceae). 

 

De vierkantige, rechtopstaande stengel is 10-30 cm hoog, teer, onvertakt en alleen op 
de knopen behaard. De zes tot negen enkelvoudige, lancetvormige blaadjes zijn 1-4 cm lang en 
schijnbaar sterbladig. Eigenlijk zijn er maar twee blaadjes, de overige zijn steunblaadjes die 
echter een soortgelijke vorm en functie hebben. Ze staan als spaken rond een wiel. 
 

De plant bloeit in mei en juni. De sterachtige bloemen zijn wit en staan in meertakkige 
bijschermen op een lange steel. Ze zijn buis- tot trechtervormig, vergroeidbladig en meestal 
vierlippig. Ze verspreiden een zoete geur en bevatten veel nectar. De kogelvormige, 
tweedelige splitvruchten zijn 2-3 mm groot en voorzien van haakvormige borsteltjes. 
Bestuiving geschiedt door vliegen en andere insecten.  
 

De plant heeft een dunne, kruipende wortelstok met veel uitlopers, waardoor ze zich vlug 
vermeerdert en dus in grote hoeveelheden voorkomt. Ze vormt als het ware één groot groen 
tapijt met een massa witte sterretjes. 
 

De bladeren geuren enkel na afsnijden en drogen. In gedroogde toestand ruiken de bladeren naar 
gemaaid gras door de ‘coumarine’ (*) die bij het verwelken vrijkomt. Omwille van de specifieke 
geur worden de gedroogde blaadjes en bloempjes in kruidenkussentjes gebruikt. Ze verdrijven 
insecten en geven ons linnengoed een aangename geur, al is die wel minder uitgesproken dan bij 
lavendel. Wanneer er regen op komst is zou de geur wel sterker zijn, zodat het vroeger ook als 
weersvoorspeller gebruikt werd. 
 

(*) Coumarine is een stof die in planten zoals reukgras, veenreukgras, akkerhoningklaver, 
rolklaver en ook in kaneel en tonkabonen voorkomt. De naam is afkomstig van het Spaanse 
‘cumarú’ (tonkabonenboom). 

 

Opkweek 
 

Men kan de plant vermeerderen door zaaien op een schaduwrijk plaatsje in de late zomer. 
Nieuw zaad ontkiemt goed, maar oud zaad kan wel een jaar in de grond blijven zitten. Omdat 
lievevrouwebedstro van nature weinig zaad produceert, maar wel veel ondergrondse uitlopers heeft, 
is het gebruikelijker om de plant te stekken of te scheuren. 
 

Neem in het voorjaar of in het najaar stekken van een volwassen plant. Kies stevige stengels van 
ca. 10 cm lang en verwijder de onderste blaadjes. Doop de stekken eerst in water en dan in 
een groeistof. Plant deze, met het kale gedeelte volledig bedekt, in een bak, gevuld met vochtig 
grof zand. Houd het zand vochtig en zet de stekjes in de schaduw. De stekjes schieten binnen 
drie weken wortel. Plant ze daarna uit. 
 

In de lente of in het vroege najaar kan men het kruid ook scheuren. Men doet dit door de wortels 
van de opgegraven plantjes met een kammende beweging van de vingers te verdelen en uit 
elkaar te trekken. Plant de pollen even hoog als voorheen en 20 à 30 cm uit elkaar.  
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Standplaats 
 

Geef dit ‘kruipend bosplantje’ een schaduwrijke plaats. Lievevrouwebedstro is een ideale 
bodembedekker voor moeilijke plaatsen in de tuin. Het groeit bijvoorbeeld in een droge beschaduwde 
grond onder een boom. Lievevrouwebedstro is een mooie plant, zowel voor de kruiden- als voor de 
siertuin. 
 

Geneeskrachtige eigenschappen 
In de kruidengeneeskunde was en is dit kruid zéér populair. Thee van lievevrouwebedstro helpt bij 
maagpijn en stress. Door het kalmerende effect is het een uitstekend slaapmiddel. Verder is het 
bloedzuiverend en galafdrijvend, het kan zelfs helpen tegen voorjaarsmoeheid. Lukt het niet om te 
stoppen met roken, probeer dan kruidentabak met als hoofdbestanddeel, Lievevrouwebedstro, een 
prima hulpmiddel. 
 

Nog een kleine tip voor een originele uitstap 
In Aarlen vinden op de 4e zondag van mei de Maitrankfeesten plaats. Een mooie stoet met 
folkloristische dansen, samen met een inwijdingsplechtigheid bij het Broederschap van de Maitrank 
zorgen ervoor dat het aangenaam vertoeven is in deze stad. Uw smaakpapillen worden er uitstekend 
verwend met de befaamde Maitrank of Maiwein, waarvan u hierna een recept vindt.  
 

MAITRANK: een origineel aperitiefje 
 

De befaamde Maitrank heeft haar bestaan te danken aan lievevrouwebedstro. Bij de Germaanse 
volkeren vinden we het drankje al terug, toen het in de maand mei in overvloed werd gedronken. Zo 
dachten de Germanen hun lichaam opnieuw kracht te geven, dit een héél jaar lang. 
 

Dit heb je nodig: 

Een fles fruitige witte wijn (Moezel, Elzas) 
Suiker naar smaak (of het sap van 2 sinaasappelen) 
Een handvol van gedroogde bloeiende plantjes van lievevrouwbedstro 
1 citroen 
Eventueel een glas cognac of champagne 
 

Hoe het drankje bereiden? 
 

Doe de gedroogde plantjes in een grote kom en overgiet met de wijn. Voeg er de suiker of het 
sinaasappelsap aan toe. Dit mengsel minstens één nacht (tot 48u) laten rusten in een kelder of op 
een andere koele plaats. Daarna zeven en citroen toevoegen. Wil men het aperitief wat pittiger dan 
kan men een geutje cognac of champagne toevoegen. 
 

Bron: Tuinadvies.be (Wilfried Van Hecke), Wikipedia 

 

Gezien (en gekocht) op de markt: Vietnamese koriander 
 

Vietnamese koriander (Persicaria odorata) is botanisch gezien geen koriander (Coriandrum sativum) 
maar een plant uit de duizendknoopfamilie (Polygonaceae). Dit kruid met gevlekte langwerpige 
bladeren is een look-a-like van ons inheems eenjarig perzikkruid (Persicaria maculosa, synoniem: 
Polygonum persicaria). Het heeft een duidelijke koriandersmaak en het pittige van peper. Het blad is 
dus goed te gebruiken als vervanger van de echte koriander, maar met deze voeg je dus meteen ook 
iets pittigs toe aan het gerecht. 
 

Het is een meerjarige niet-winterharde plant die 
in matige of strenge winters niet zal overleven. 
Daarom is het goed om altijd een stek vorstvrij te 
bewaren of hem als eenjarige te telen. Dit kan in 
huis maar in de zomer kan de plant naar buiten. 

 

De plant is inheems in het oosten van Azië. Hij is 
daar verkrijgbaar onder de naam 'rau ram'. 
In de Aziatische keuken is de plant onmisbaar 
voor het kruiden van soepen, vlees- en 
noedelgerechten. De lekkere bladeren kunnen ook 
rauw worden gegeten. 
Het blad wordt, in de Vietnamese keuken vaak 
gebruikt in salades, Gỏi cuốn (loempia), soepen 
en balut (bevrucht eendenei). In Singapore en 
Maleisië wordt het versnipperd blad gebruikt in 
laksa, een pikante noedelsoep. 

Bron: MijnTuin.org, Denoudekastanje 
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Krvaagetaan… 
 

Nog eens onze vraagrubriek van onder het stof gehaald voor een vraag mij toegestuurd door Frank 
Van Laeren, waarvoor onze dank
 

Frank Van Laeren: op onze struik stekelbessen zijn heel wat groene bl
Als je naar de achterkant kijkt, zit
Enig idee wat dit zijn kunnen zijn en hoe we dit kunnen bestrijden?
 

Guy De Kinder: omdat ik hier niet onmiddellijk een antwoord op wi
hiermee) dan maar de hulplijn ingeroepen
tuinbouwschool in Mechelen, geeft 
Het verschijnsel is wellicht een aantasting van de 
kruisbessenbladwesp, die haar
bladnerven aan de bladonderzijde legt.
vraatzuchtige larven, die hieruit komen, kunnen 
korte tijd alle kruisbessenbladeren opeten.
onderscheiden twee soorten van de 
kruisbessenbladwesp. De bastaardrupsen van de 
kruisbessenbladwesp (Nematus / Scopolii ribesii) zijn 
ongeveer 2,5 cm lang en lichtgroen met zwarte 
vlekjes. Deze kunnen in april en mei voorkomen op 
kruisbessen, witte trosbessen en rode trosbessen
(maar niet op zwarte trosbessen)
van de kleine bessenbladwesp (Pristiphora rufipes) zijn iets kleiner dan de vorige
donkerbruine kop. Ze komen voor vanaf half april tot einde juli op kruisbessen en op sier
sanguineum).  
 

Hoe verhelpen? Als je de aantasting opmerkt, controleer je best regelmatig (dagelijks) 
kruisbessen. Door de eitjes, die aan de 
meer rupsen uitkomen. De rupsen zelf kan je 
drukken kan natuurlijk ook. De coccons overwinteren in de grond vanaf oktober tot februari. Laat 
kippen scharrelen onder de planten.
 

Preventiemaatregelen 
Sterk geurende planten in de nabijheid 
voorkomen, bvb. een combinatie met zwarte trosbes.
ook een goed resultaat geven. Hang mezenkastjes omhoog in de omgev
Hang potten met stro of geperforeerde zwarte plastiek zakken gevuld met stro 
komen hierin nestelen en zij eten bladluizen en kleine rupsen 
Zie ook: https://fruitabc.blogspot.com/2017/04/vraatschade
 

Hebt u ook een probleem? Laat het ons weten en vergeet daarbij ook niet dat dit 
emailadres: volkstuinen.gbergen@gmail.com
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Hang mezenkastjes omhoog in de omgeving van uw fruitaanplanting.
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https://fruitabc.blogspot.com/2017/04/vraatschade-van-bastaardrupsen

Laat het ons weten en vergeet daarbij ook niet dat dit 
volkstuinen.gbergen@gmail.com. Wij doen ons best om u verder te helpen.

HEDENDAAGSE

NATUURLIJKE TUINEN
 

WATERMOLENSTRAAT 17, 

9572 SINT-MARTENS-LIERDE (LIERDE)

054/42.35.27  0499/42.26.51
 

ANNMUYLDERMANS@SCARLET.BE
 

WWW.TUINARCHITECT-ANN

Eddy Praet 

 

van onder het stof gehaald voor een vraag mij toegestuurd door Frank 

aadjes naar achteren geplooid. 
Nadien worden de bladeren opgegeten. 

st (wegens geen ervaring 
uy De Kinder, gewezen tuinleraar aan de 

van de kleine bessenbladwesp (Pristiphora rufipes) zijn iets kleiner dan de vorige en groen met een 
voor vanaf half april tot einde juli op kruisbessen en op sierbes (Ribes 

je de aantasting opmerkt, controleer je best regelmatig (dagelijks) uw 
voorkom je dat er nog 

aan de kippen geven. Gewoon plat 
De coccons overwinteren in de grond vanaf oktober tot februari. Laat 

verminderen of soms 
Een bespuiting met een knoflookextract kan 

ing van uw fruitaanplanting. 
Hang potten met stro of geperforeerde zwarte plastiek zakken gevuld met stro op. Oorwormen 

bastaardrupsen-van-de.html 

Laat het ons weten en vergeet daarbij ook niet dat dit kan via ons 
st om u verder te helpen. 

 

HEDENDAAGSE 

NATUURLIJKE TUINEN 
WATERMOLENSTRAAT 17,  

LIERDE (LIERDE) 

054/42.35.27  0499/42.26.51 

ANNMUYLDERMANS@SCARLET.BE 

ANN-MUYLDERMANS.BE 


