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Hofkeuring 2019 
 

De hofkeuring is dit jaar als volgt gepland: 
• Bij de particulieren met een tuin aan huis: op vrijdag 28 juni, zaterdag 29 juni en 

maandag 1 juli met volgende verdeling (onder voorbehoud van wijziging): 
• Vrijdag 28 juni: Geraardsbergen, Overboelare, Goeferdinge, Zarlardinge, Everbeek 
• Zaterdag 29 juni: Moerbeke, Galmaarden, Tollembeek, Viane 
• Maandag 1 juli: Lierde, Brakel, Ophasselt, Zandbergen, Grimminge, Schendelbeke, Onkerzele 

• De hofkeuring op de groepstuinen zal plaats hebben op zaterdag 27 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 
 

DAGUITSTAP naar ' WEST-ZEEUWS-VLAANDEREN' (Nederland) op zaterdag 7 september 2019 
 

Omdat Yolande nog volop bezig is met de planning en de nodige reservaties voor die uitstap, kunnen 
wij u nu nog niet het vorige maand beloofde detailprogramma en de voorwaarden voor deelname 
meedelen. Wie geïnteresseerd is kan die datum alvast in zijn agenda noteren, inschrijven kan pas 
van zodra u in het maandblad van juli daarvoor de uitnodiging zult ontvangen. Het heeft dus geen 
zin om nu hiervoor al te mailen of te bellen. Dank voor uw begrip, Yolande en André. 
 

Voor wie het gemist heeft in ons vorig maandblad, herhalen we hierna het (beknopte) programma. 
• 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 dinertje in restaurant 'DE BAECKERMAT'. 
 

Algemene gids én kenner van Zeeuws-Vlaanderen is Raymond Wauters (lid van de Volkstuinen). 
 

BELANGRIJK BERICHT voor de leden op de volkstuinparken 
 

Het bestuur ontving van enkele leden met een tuintje in de Sint-Martensstraat de melding dat er op 
naburige percelen een groot aantal coloradokevers aanwezig zijn, waartegen geen actie ondernomen 
wordt. Wij willen er onze leden op wijzen dat u op basis van het KB van 19 november 1987, dat nog 
steeds van kracht is, verplicht bent om in het grijpen. 
Het KB luidt immers als volgt: “De verantwoordelijke die de aanwezigheid van de 
coloradokever onder welke vorm ook vaststelt, is verplicht om onmiddellijk maatregelen te 
nemen tot vernietiging ervan.” 
We dringen er sterk op aan dat u dit respecteert en er naar handelt. 
Het bestuur dankt u voor uw begrip en uw medewerking.  

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ 
WERK DER VOLKSTUINEN vzw 
GERAARDSBERGEN 
 

Voorzitter: André Depelseneer 
Zikastraat, 85 9500 Geraardsbergen 
Tel.: 054411906 
Rekeningnummer: BE29 0010 4554 0364 
volkstuinen.gbergen@gmail.com 
www.volkstuinengeraardsbergen.be 
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Grote variatie in het menu … 
 

Vanaf juni wordt de nieuwe oogst van eigen geteelde groenten steeds groter, zodat we haast 
dagelijks verse groenten op het menu kunnen zetten. Even het (onvolledig) lijstje overlopen. 
 

• De eerste kolen 
Als we even de winterbloemkolen, geoogst in de eerste helft van april, buiten beschouwing laten, dan 
kunnen we nu de eerste bloem- en spitskool (‘Siria’, respectievelijk ‘Cape Horn’) op tafel brengen. 
Broccoli, ook uit eigen opgekweekte plantjes, stond al eerder op het menu. Het gaat hier om de 
variëteit ‘Aquiles’, aangekocht bij Vlaams Zaadhuis een paar jaar geleden. Het is een snelgroeiend 
ras, zéér compact groeiend, fijnkorrelig met blauwgroene schermen, dat geschikt is voor de 
allervroegste teelt: dus planten in maart voor oogst tweede helft mei /eerste helft juni. Ook een 
aanplant tot half augustus voor oogst eind september/ begin oktober kan. Zoal Herman De Waele het 
al vermeldde in zijn voordracht over kolen: ‘Broccoli is uitermate geschikt voor de vroege teelt’. Voor 
de zomerteelt van broccoli pas ik dan ook, maar aan de herfstteelt doe ik weer mee. 
 

• Erwten (en peulen) à volonté! 
Begin februari heb ik erwten voorgezaaid in 
isomobak: ‘Delikett’ voor de peultjes, 
‘Ceresa’ voor de bolletjes. Begin juni konden 
we de eerste peultjes plukken, vanaf midden 
juni waren er erwten ‘à volonté’. Beide 
variëteiten zijn VT-zaden, aangekocht met 
de laatste groepsbestelling bij Hortiplan. 
‘Ceresa’ (zie foto hiernaast) is net als de 
doperwt ‘Urbana’ (o.m. verkrijgbaar bij het 
Vlaams Zaadhuis) (bijna) bladloos en dus 
gemakkelijk plukbaar. Begin april heb ik 2 
rijen ‘Urbana’ (eigen gewonnen zaad) in 
volle grond gestopt; deze bloeien nu volop 
en dan verschijnen al snel de eerste peulen. 
Ze zijn nog langer (tot 10 à 12 zoete 
erwten) dan die van ‘Ceresa’ met 8 à 10 
erwten. Ze worden gemakkelijk anderhalve 
meter hoog, zodat steunen nodig is. Ik gebruik hiervoor meestal snoeihout van uit de siertuin en dit 
volgens het aanbod, bvb. takken van een vlinderstruik, cornus, ... 
 

• Jonge wortelen 
Wie peultjes heeft maakt die graag klaar met jonge wortelen (en nieuwe patatjes). De voorbije jaren 
zaaide ik in de serre steeds een paar rijtjes snelgoeiende wortelen. Eind mei - begin juni hadden we 
dan ook jonge peentjes van een vinger dik. Dit jaar heb ik het niet (meer) gedaan, o.m. omdat het 
perceeltje in de serre te lang de plaats in nam van de zonnekloppers. Ik zette daar dan maar 
paprika- en/of peperplanten op, omdat de laatste tomaten al vóór eind mei geplant werden. Dit jaar 
dus vroeg ‘Amsterdamse Bak’ buiten gezaaid op een beschut plekje, maar het is geen succesverhaal 
geworden. De opkomst was erg onregelmatig met een povere opbrengst tot gevolg. Dat moet beter 
kunnen, ik zal volgend voorjaar iets anders moeten bedenken om tot een beter resultaat te komen.  
 

• De bladgewassen deden het goed in het voorjaar 
Aan vroege sla (krop, lollo rossa, frisbee, ruccola, …) geen gebrek. De voorraad raakt stilaan 
uitgeput, ook omdat er van een paar zaaibeurten niks maar dan ook niks is gekiemd. Dan maar wat 
plantgoed (krop- en eikebladsla) aangekocht, maar ook de moed niet opgeven om te blijven zaaien. 
Ik ga wel ‘uit een ander pakje tappen’ … 
De begin april buiten gezaaide spinazie is doorgeschoten. Ze heeft het niet gemakkelijk gehad op de 
warme maar te droge zandgrond in april en mei. Het contrast met de uitgeplante voorgekweekte 
spinazie in maart was groot. Aan de zomerteelt doe ik niet mee, maar in september komt het pakje 
spinazie weer uit de bewaardoos.  

  
 

 
     

 
  

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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• Jonge bietjes, klein maar fijn 
De eerste (halflange) rode bietjes (‘Cylindra’) zaai ik altijd voor in tray. Per blokje laat ik er altijd 2 of 
3 staan. Dat is geen probleem want uit zelf maar één ‘clusterzaadje’ komen er gemakkelijk tot 3-4 
plantjes voort. Wanneer ik ze dan uitplant houd ik de 2 sterkste over. De voorbije week ben ik 
begonnen met het enkel zetten van de bietjes: van de twee is er altijd wel eentje bij die sneller 
groeit en zo half juni zijn de dikste het al waard om geoogst te worden. Dit dient voorzichtig te 
gebeuren, waarbij het resterend plantje goed tegengehouden wordt om te vermijden dat je beide 
uittrekt. Dit klinkt ingewikkelder dan het in werkelijkheid is, want dat lukt best. 
Binnenkort zaai ik dan direct ter plaatse nog een rijtje, waarbij je dan bij het uitdunnen hetzelfde 
principe kunt toepassen. 
 

• Knolvenkel 
Bij knolvenkel denk je nog al snel aan een gewas voor de 
herfstteelt: zaaien na de langste dag om niet door te schieten, weet 
u nog… Maar de vroege (zomer)teelt lukt ook prima mits de keuze 
voor een geschikte variëteit, zoals ‘Orion F1’, een modern en vroeg 
ras (o.m. verkrijgbaar bij het Vlaams Zaadhuis). Bij gunstige weers-
omstandigheden uitplanten vanaf begin mei op een afstand van 30 
op 30 cm, dan kan je oogsten begin juli. Zijn de nachten nog koud, 
dek dan af met bvb. een vliesdoek. Wij hebben er nu al geoogst (zie 
foto), gekweekt uit aangekocht plantgoed.  
De herfstteelt van knolvenkel is in principe de makkelijkste teelt. 
Zowel de opkweek als de teelt verlopen het vlotst. Zaaien ter 
plaatse (zoals wortelen) vanaf juni tot 20 juli en dan uitdunnen. 
Maar opkweken in potjes en dan uitplanten (tot 15 augustus), zoals 
de vroege teelt kan ook, bv. omdat het perceel nog niet vrij is op 
het moment van zaaien. Kies voor de latere teelt voor een goed 
presterend ras "Solaris F1" (o.m. verkrijgbaar bij het Vlaams Zaadhuis). Knolvenkel heeft zo 
ongeveer tachtig tot honderd dagen nodig vanaf de kieming totdat de bol groot genoeg is om te 
oogsten. 
 

• Wordt binnenkort verwacht … 
Het is een kwestie van dagen voor we de eerste courgettes kunnen oogsten. Courgettes nemen nogal 
wat plaats in zodat je best minstens 1 m² per plant voorziet. Het is nog niet te laat om die nu nog te 
planten. 
Op de eerste boontjes wordt het nog wat langer wachten. Alhoewel de eerste bloemen verschijnen 
toch al in een vroeg geplant rijtje struikbonen (Argus). Ik heb het er op gewaagd om ze eind april 
direct in volle grond te stoppen, maar wel afgedekt met vliesdoek. Om ze te vrijwaren tegen de 
koude nachten tijdens de eerste helft van mei, heb ik na opkomst een koepeltje gemaakt van een 
stuk sterke tuindraad met daarover dan weer de vliesdoek natuurlijk. Wat een tuinder allemaal niet 
doet om wat vroeger te oogsten …  
 

• Op de planning 
Je kunt nu nog veel zaaien, alles kiemt en groeit nu razendsnel. Laat op dit moment van het jaar nog 
geen leeg plekje onbenut. Indien je dit niet meer vindt (zoals bij mij nu), zaai dan voor in een bakje 
of in (turf)potjes. Dit kan perfect voor diverse (late) slasoorten en typische najaarsgroenten zoals 
andijvie, groenlof (suikerbrood), radicchio (roodlof), kolen, … Binnenkort komt er dan wel een 
plaatsje vrij als de vroege aardappelen worden geoogst. Doe dit slechts naarmate je ze nodig hebt, 
tenzij je de plaats dringend nodig hebt voor de typische wintergroenten zoals spruitjes, rode en wiite 
kool, savooikool, prei, … Die plant je toch best uit voor half juli. Maak gebruik van insectengaas om 
het perceel te beschermen tegen de koolvlieg en de vlinderrupsen.  
 

• Nog wat extra 
- Wie, na de te droge april- en meimaand, vreesde voor een gelijkaardig tuinscenario als dat van 

vorig jaar, zal nu bij dit wisselvallig Belgisch zomerweer wel gerust gesteld zijn (of net niet?). 
Onkruid wieden met dit wisselvallig zomerweer duurt 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. 

- Bij het watergeven aan de tomaten zorgen dat je niet op het blad giet om schimmelziektes te 
voorkomen. Tomaten moeten regelmatig worden aangebonden en ook de okselscheuten moeten 
worden verwijderd. Bij buitentomaten knijp je de top best uit een paar bladen boven de derde 
bloemtros, zo krijgen de tomaten de kans om af te rijpen.  

- Net zoals je na het feest van Sint Jan (24 juni) best geen asperges meer steekt om de plant niet 
uit te putten, stop je bij rabarber ook best einde juni met het oogsten van de bladstelen. 

TIP voor de komende hittegolf om de planten in de serre tegen te grote warmte te beschermen: 
breng (tijdelijk) een schaduwdoek aan over de serre. Dit kan je gemakkelijk terug verwijderen als we 
terugvallen op de normale zomertemperaturen, wat niet het geval is bij gebruik van een 
schermmiddel zoals temperzon (Hermadix). 
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In de siertuin 

• Uitgebloeide heesters kunnen nu 
gesnoeid: ik denk aan Deutzia, Kolkwitzia, 

Philadelphus en Weigela 

hiernaast beide in bloei), Spiraea, …

af en toe in het midden van de struik 
oude dikke tak tot op de voet van de plant 
weg. Zo breng je meer licht 
waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe
jonge takken (verjongen van de plant)
volgend jaar zullen bloeien. 

• Hagen van taxus, thuya, beuk, haagbeuk, 
liguster, hulst, … kunnen in de maand juni 
worden geschoren. Doe dit 
sombere, bewolkte dag om verbranding te 
voorkomen. Als u hagen snoeit 
langste dag (21 juni), dan vormen deze nog 
nieuwe scheuten. Misschien
augustus/september een tweede keer 
moeten (bij)knippen. Zo gaan de hagen redelijk strak

 

De rozen nemen over 
Vanaf juni (of zelfs iets eerder) nemen de rozen het over van de voorjaarsbloeiers. 
de neiging om, wanneer je langs een roos loopt, 
heerlijke geur, met dank aan de etherische oliën 
Over het algemeen geldt daarom de regel: hoe meer bloemblaadjes, hoe meer geur
rozen dan ook in het voordeel zijn
geuren rozen het sterkst. Geurende rozen
botanische rozen, struik- als stamrozen
bloemenknoppen van rozen open zijn, hoe sterker de geur. De meeste rozenbloemen hebben een 
zoete geur, maar er zijn er zelfs met een frisse of kruidige geur
want geurbeleving is iets heel persoonlijks.
letten, naast de gezondheid, speciaal op de geur van de bloemen. 
Rozen zijn echte blijmakers: de geur 
van sommige rozen doet niet onder voor die van parfum
In Turkije, Bulgarije en andere landen vind je grote roze
Tips 
• Plant geurende rozen in de buurt van plaatsen waar je vaak buiten zit.
• Knip in juli en augustus de uitgebloeide bloemen weg, dat komt de nieuwe bloemen ten goede.
• Haal de rozengeur naar binnen: maak je eigen potpourri of rozenwater.

4 

eesters kunnen nu worden 
Deutzia, Kolkwitzia, 

(op de foto 

, Spiraea, …. Neem 
in het midden van de struik een 

tot op de voet van de plant 
er licht aan de basis 
ontstaat voor nieuwe 

van de plant), die 
 

a, beuk, haagbeuk, 
kunnen in de maand juni 

best op een wat 
sombere, bewolkte dag om verbranding te 

Als u hagen snoeit rond de 
langste dag (21 juni), dan vormen deze nog 

Misschien zult u in 
augustus/september een tweede keer 

Zo gaan de hagen redelijk strak en gesloten de winter in. 

eerder) nemen de rozen het over van de voorjaarsbloeiers. 
de neiging om, wanneer je langs een roos loopt, eraan te ruiken? Als beloning krijg je meestal een 

e etherische oliën die in de bloemblaadjes zitten
Over het algemeen geldt daarom de regel: hoe meer bloemblaadjes, hoe meer geur

zijn. Op warme dagen met een lage luchtvochtigheid en weinig wind, 
eurende rozen vind je zowel bij de bodembedekkers, klimmers

als stamrozen. De ene roos geurt sterker dan de andere. Hoe verder de 
bloemenknoppen van rozen open zijn, hoe sterker de geur. De meeste rozenbloemen hebben een 
zoete geur, maar er zijn er zelfs met een frisse of kruidige geur. Een kwestie van uitproberen dus

iets heel persoonlijks. Regelmatig komen er nieuwe roze
letten, naast de gezondheid, speciaal op de geur van de bloemen.  

de geur wordt geassocieerd met liefde en romantiek
van sommige rozen doet niet onder voor die van parfum, waarvoor ze dan ook veel 
In Turkije, Bulgarije en andere landen vind je grote rozenvelden voor de parfumindustrie.

Plant geurende rozen in de buurt van plaatsen waar je vaak buiten zit. 
Knip in juli en augustus de uitgebloeide bloemen weg, dat komt de nieuwe bloemen ten goede.

al de rozengeur naar binnen: maak je eigen potpourri of rozenwater. 

Bron: MijnTuin.org (Ineke van Kesteren

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 

 

en gesloten de winter in.  

eerder) nemen de rozen het over van de voorjaarsbloeiers. Wie heeft er niet 
Als beloning krijg je meestal een 

. 
Over het algemeen geldt daarom de regel: hoe meer bloemblaadjes, hoe meer geur, zodat gevulde 

. Op warme dagen met een lage luchtvochtigheid en weinig wind, 
dembedekkers, klimmers, 

De ene roos geurt sterker dan de andere. Hoe verder de 
bloemenknoppen van rozen open zijn, hoe sterker de geur. De meeste rozenbloemen hebben een 

. Een kwestie van uitproberen dus 
Regelmatig komen er nieuwe rozen bij. Veredelaars 

met liefde en romantiek. De intense geur 
dan ook veel gebruikt worden. 

nvelden voor de parfumindustrie. 

Knip in juli en augustus de uitgebloeide bloemen weg, dat komt de nieuwe bloemen ten goede.  

 

Bron: MijnTuin.org (Ineke van Kesteren) 

HEDENDAAGSE 

NATUURLIJKE TUINEN 
WATERMOLENSTRAAT 17,  

LIERDE (LIERDE) 

054/42.35.27  0499/42.26.51 

ANNMUYLDERMANS@SCARLET.BE 

ANN-MUYLDERMANS.BE 


