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Volgende activiteit 
 

• Zaterdag 19 oktober 2019 vanaf 19h in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te 
Geraardsbergen: uitslag van de hofprijskamp met uitdeling van de waardebonnen, gevolgd door 
een gezellig samenzijn bij (en na) een lekker dampend spaghettibord. Volwassenen betalen 11€, 
kinderen 6€. Een vegetarisch bord is mogelijk. Er zijn nog kaarten te bekomen bij de voorzitter 
André Depelseneer (054411906). Vanaf 22 september neemt u best contact op de ondervoorzitter 
André Walraevens (054422088). Indien u er bij wilt zijn wacht u best niet te lang. 

 

• Vrijdag 22 november 2019 om 19h30 in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te 
Geraardsbergen: voordracht over ’ Het zelf kweken van paddenstoelen ’ door Ann Van Belle. 
 

Rond paddenstoelen hangt een zweem van mysterie: het ene moment zijn ze nog 
nergens te bespeuren, even later staan ze er. Wie graag paddenstoelen eet, maar niet goed weet 
welke eetbaar zijn, kan ook leren om zijn eigen paddenstoelen te kweken.  
In de natuur verspreiden paddenstoelen zich door sporen, maar bij het zelf kweken maak je gebruik 
van vooraf geproduceerde zwamvlokken (mycelium). Dat broed kan de vorm hebben van een 
korrelige massa die u met een drager (stro of houtsnippers) mengt, of van 
pluggen die je aanbrengt in dood hout. Als de drager eenmaal is doorgroeid met het 
mycelium, dan verschijnen de vruchtlichamen en kunt u oogsten. 
Ann Van Belle uit Meigem (Deinze) is al meer dan dertig jaar professioneel met paddenstoelen bezig. 
Ze kweekt broed voor meer dan tien soorten paddenstoelen. Eetbare paddenstoelen kweken is leuk: 
je leert hoe je zelf oesterzwammen, shiitakes en andere paddenstoelen kan kweken. 
Paddenstoelen zijn caloriearm, maar bevatten aanzienlijk meer eiwitten dan groenten en kunnen 
daardoor zelfs als vleesvervanger dienen. Ze bevatten bovendien veel vezels, maar ook glucanen en 
antioxidanten en zelfs natuurlijke antibiotica. 
 

Iedereen is van harte welkom, inkom gratis. 
 

• Oktober-december 2019: inrichting van de GRATIS cursus ‘Start to Tuinhier’.  
Wij zijn enorm verheugd om u, in samenwerking met de afdeling van Tuinhier Schendelbeke, 
deze cursus over biologisch tuinieren, gespreid over 4 avonden, voor de beginnende (en meer 
gevorderde) tuinder te kunnen aanbieden. Voor alle practische informatie verwijs ik graag naar 
volgende pagina. In het voorjaar van 2020 volgt er een praktijkles: op een tuindag wordt een 
voorbeeldtuin aangelegd waar de opgedane kennis in de praktijk wordt omgezet. 
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. 

 

GRATIS vuurvaste tegels 
 

Bij Alain De Winne, lid van onze vereniging, kunnen gratis vuurvaste tegels afgehaald worden. 
Hierbij de gegevens van deze tegels, in volgorde van weergave: aantal en afmetingen in cm (breedte 
x lengte x dikte): 108 tegels (14x15x6), 18 tegels (15x20x7), 48 tegels (12x25x3,5). 
Wie interesse heeft kan contact opnemen met Alain op het e-mailadres: alaindewinne@hotmail.com 
  

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ 
WERK DER VOLKSTUINEN vzw 
GERAARDSBERGEN 
 

Voorzitter: André Depelseneer 
Zikastraat, 85 9500 Geraardsbergen 
Tel.: 054411906 
Rekeningnummer: BE86 9733 7216 1550 
volkstuinen.gbergen@gmail.com 
www.volkstuinengeraardsbergen.be 
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• Inrichting van de 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 onze dank. 

 

Het bestuur van Tuinhier Geraardsbergen en Schendelbeke 
PRAKTISCHE INFO 
 

1. Wanneer? 
De cursus is gespreid over 4 lesavonden, die telkens op maandagavond van 19h30 tot 
21h30 doorgaan. 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 na afloop 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 a.u.b.! 

  
 

 
     

 
  

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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September: er is nog altijd werk in de tuin 
 

Met één been in de tuin en met het andere in de keuken. De zogenaamde ‘oogstmaand’ mag dan wel 
voorbij zijn, toch is in september de oogst meestal nog overvloedig waardoor een (groot) deel ervan 
moet verwerkt worden voor bewaring op (langere) termijn. 
 

• Ik heb begin september de eerste pompoenen geoogst, voor consumptie op korte termijn. Ze 
zijn nu gemakkelijker te vinden want er is al behoorlijk wat sleet gekomen op het weelderig 
tapijt, dat de pompoenen vorige maand nog vormden. Zo ook vergaat het mijn vroeg geplante 
courgettes, waarvan de bladeren aangetast zijn door de ‘witziekte’ (echte meeldauw). 
Ter herinnering: volgroeide pompoenen zijn niet noodzakelijk voldoende rijp voor lange bewaring 
tot in het voorjaar. Maatgevend om pompoenen voor lange bewaring te gaan oogsten is dat de 
schil hard is, maar vooral dat de stelen kurkachtig zijn (ze vertonen dan kleine scheurtjes).  

• Ik heb begin augustus nog een rijtje, in potjes voorgekweekte, boontjes geplant, die nu rijkelijk 
bloeien. De opbrengst zal afhangen van wat het najaar brengt. Ook vroeger geplante boontjes 
kunnen, na een rustpauze, opnieuw beginnen bloeien op voorwaarde dat u de boontjes 
regelmatig bent blijven plukken. Pluk boontjes met twee handen zodat je de plant niet uittrekt. 

• Begin deze maand heb ik op het perceel van de gerooide zaaiui zelf gekweekt plantgoed van 
winterbloemkool (Miracle, Amadeus, Dalton) uitgeplant. De variëteit ‘Miracle’ heb ik nu voor de 
eerste keer gezaaid. Die zou al vanaf begin maart oogstbaar zijn, terwijl dit voor de andere 
variëteiten pas het geval is vanaf einde maart/ half april. Ik hoop zo de oogst te kunnen 
spreiden. Om het risico op knolvoet te minimaliseren kan je eventueel de koolplanten in grote 
potten plaatsen waaruit de bodem is gesneden, lees ik wel eens. Het is dan de bedoeling dat je 
de potten vult met ziektevrije (pot)grond, waaraan je al dan niet wat zeewierkalk toevoegt. Ik 
heb dit al toegepast: mijn ervaring is dat dit helpt maar geen honderd percent garantie biedt. 
Het blijft dus vooralsnog wachten op knolvoetresistente rassen, al is het gevaar voor aantasting 
door knolvoet bij winterbloemkool gering. Ik heb goede ervaringen met bepaalde variëteiten van 
bewaarkolen zoals de rode kool ‘Lodero’, de witte kool ‘Kilaton’, de bloemkool ‘Clapton’, de 
spruitkool ‘Cryptus’, die een zeer hoge resistentie tegen knolvoet bezitten.  

• Volgroeide andijvie kan je bleken door de plant af te sluiten van alle licht zonder dat de bladeren 
beschadigd worden. Na een drietal weken zal de bittere smaak dan weg zijn en de andijvie kan 
gebruikt worden in salades. De eenvoudigste manier is een bord of een grote bloempot, waarvan 
je het drainagegat afdekt, over de te bleken andijvieplanten te plaatsen. Kies hiervoor een droge 
dag en controleer de planten op de aanwezigheid van slakken. Een andere methode is de 
buitenste bladeren 'rond het hart' samen te binden. Geelverkleuring aan de bladranden wijst op 
magnesiumgebrek (wat ‘kieserit’ inwerken kan dit verhelpen). Dit verschijnsel komt vooral 
regelmatig voor op lichte zandgronden met een lage pH en op lichte kalkrijke zandgrond. 

• Hagen die nog flink uitgelopen zijn krijgen best voor eind september nog een snoeibeurt. Zo 
gaan ze mooi in vorm de winter in. Op mijn planning staan alvast nog een taxus- en een 
klimophaag. Ook uitgebloeide planten kunnen nu worden bijgeknipt. 

• De regen heeft niet alleen onze groenten een boost gegeven, ook het onkruid is terug van nooit 
weggeweest. Wieden en schoffelen is en blijft de boodschap. Groenbemesters zaaien op lege 
percelen helpt ons bij die taak. Ideale biologische groenbemesters moeten snel groeien en het 
onkruid onderdrukken. Ze zijn bij voorkeur goede teeltwisselaars en mogen de 
voorjaarsbewerkingen niet hinderen. Enkele aanraders: 
o Haver (Avena sativa) is een eenjarige plant uit de Grassenfamilie (Poaceae). 

Graangewassen staan bekend als goede teeltwisselaars. In de bioteelt krijgt haver de 
voorkeur op rogge omdat de bladeren breder en de stengels dikker zijn en de plant vlugger 
composteert. Een bijkomend voordeel van haver is dat het bevriest in de winter. Als we de 
haver in november met compost of korte stalmest bedekken, zal ze ook vlugger verteren 
dan rogge. Net als de andere graangewassen kan haver tot (half) oktober gezaaid worden. 
Een goede combinatie voor uitzaai tot (half) september is haver met wikke in een 50/50 
verhouding (200 g haver samen met 200 g wikke per are). 

o Wikke (Vinca sativa) is een vlinderbloemige klim- en hechtplant. Wikke kan afzonderlijk 
gezaaid worden maar zal vrijwel altijd gecombineerd worden met rechte gewassen als 
haver, phacelia, boekweit, zonnebloem, … In al deze combinaties helpt ze mee om het 
onkruid te onderdrukken en luchtstikstof in de bodem vast te leggen. 

o Phacelia (Phacelia tanacetifolia) is een zeer goede teeltwisselaar en tevens 
bodemontsmetter. Het gewas groeit vrij snel en is daardoor een goede 
onkruidonderdrukker (het mengsel wikke-phacelia doet het nog beter). Phacelia bevat ook 
veel celstof waardoor het humusgehalte in de bodem toeneemt en het kan stikstof uit de 
diepere grondlagen opnemen. 

o Boekweit (Fagopyrum esculentum) behoort samen met de zuring en de rabarber tot de 
duizend knoopfamilie (Polygonaceae). Als groenbemester is het een bijzonder geschikte 
teeltwisselaar en bodemzuiveraar en het is net als phacelia een uitstekende bijenplant. Een 
goed mengsel, ook voor kleine tuinen, is een combinatie van boekweit, wikke en phacelia. 



Tuinieren_201909 4 Eddy Praet 

• De vrijgekomen percelen lenen zich ook uitstekend voor de najaarsteelten. En wat je zaait of 
plant moet je nu eenmaal onderhouden. 
o Wie vóór half september spinazie, kervel, veldsla, winterpostelein, … gezaaid heeft, zal nog 

voor de winter kunnen oogsten. Dit geldt ook voor diverse sla en andijvie, die begin 
september in vollegrond uitgeplant werden. Onder beschutting (serre, koude bak) zal het 
zeker nu nog lukken. Kervel bv. zaai ik in een hoekje van de serre, na het opruimen van 
enkele tomatenplanten. Het resultaat is schitterend, zo kan je hem buiten niet kweken. 
Zowel spinazie als veldsla heb ik voorgezaaid in tray, ondertussen zijn ze al uitgeplant. Voor 
veldsla heb ik gekozen voor de klein- of rondbladige variëteit ‘Gala’. Dit ras is ‘dagneutraal’, 
waardoor je het in principe het jaar rond kan telen. Het is ook goed resistent tegen valse 
meeldauw en kan onder glas tot midden december gezaaid worden. 

o Plantgoed van winteruien (een aanrader voor wie er plaats voor heeft) en knoflook voor het 
najaar worden nu aangeboden en kunnen vanaf nu tot eind oktober de grond in. De laatste 
jaren koop ik winterui. Je kunt winterui (bv. Radar) ook zaaien in augustus en dan uitplanten 
of uitdunnen. Knoflook neem ik bij voorkeur van eigen kweek (enkel de buitenste teentjes), 
maar af en toe moet een mens toch eens nieuw plantgoed aanschaffen. Ik doe dat dan 
meestal bij Aveve uit het op dat moment aangeboden 
plantgoed. De ene bol is echter de andere niet. Voor de 
herfstteelt bestaan er, naar onderscheid in kleur, twee 
variëteiten: de meest courante is de witte, maar er is ook 
violette (zie inzet). Het kan hierbij zowel gaan om het verschil in 
kleur van het omhulsel van de bol als van het pelletje rond de 
teentjes. Beide ontwikkelen ze grote bollen, waarvan de 
(geplante) teentjes al kunnen kiemen vanaf november. Het is 
dus ideaal om deze in de herfst (oktober tot uiterlijk half 
november) te planten voor een vroege oogst. Hij is ook goed bewaarbaar op voorwaarde dat 
dit gebeurt in een droge eerder warme plaats om vroegtijdig kiemen te voorkomen. 
Enkele rassen:  
o Wit: Dario, Jolimont, Messidor, Messidrome (onder meer verkrijgbaar bij het Vlaams 

Zaadhuis), Saradrome, Therador, Thermidrome 
o Violet: Germidour (onder meer verkrijgbaar bij het Vlaams Zaadhuis), Paradour, Primor, 

Sprint, Valdour, Vayo 
 

Gezien bij Kees: Aeonium arboreum 
 

Tijdens ons bezoek aan de tuin van Kees Jacobs in 
Schoondijke op de daguitstap naar Zeeuws-Vlaanderen 
trok deze decoratieve plant mijn aandacht. Aeonium 

arboreum is een overblijvende plant uit de 
vetplantenfamilie (Crassulaceae). De botanische naam 
Aeonium is afgeleid uit het Oudgriekse αἰώνιος (aiōnios 
betekent ‘eeuwig’ of ‘volhardend’), wat verwijst naar de 
overblijvende bladeren. Al is dat niet het geval voor alle 
rozetten, want deze die bloeien, sterven af. De 
soortaanduiding arboreum is de onzijdige vorm van het 
Latijnse 'arboreus' (boomvormig). Bij Aeonium arboreum, 
de soort die het best voor kamercultuur geschikt is, staan 
de rozetten op stammetjes (bij andere soorten liggen de 
rozetten op de bodem). Op de foto hiernaast ziet u de 
variëteit ‘atropurpureum’. 
 

Aeonium arboreum atropurpureum is inheems in Noord-Afrika en de Canarische eilanden. Het is een 
vertakte succulente struik met aan de uiteinden erg grote bladrozetten. De bladeren zijn 
aanvankelijk groen met paarsrood aan de randen maar kleuren volledig wijnrood. Af en toe 
verschijnen er zachtgele bloempluimen. 
 

Aeonium wil voedzame en vooral goed doorlaatbare grond. Een goed mengsel is standaardpotgrond 
vermengd met bladaarde, scherp zand en wat klei. 
 

In de zomer staan deze vetplanten liever in de tuin maar beschut van te felle zon en wind. Weinig 
begieten, laat de grond tussen 2 gietbeurten in uitdrogen. Het zijn taaie planten, maar winterhard 
zijn ze niet. Overwinter de planten op een vorstvrije plaats (5°C) en houd de planten dan aan de 
droge kant. Tijdens de rustperiode zullen enkele blaadjes verschrompelen. Ga dat verschijnsel niet 
tegen door extra water te geven. Tegen het einde van de rustperiode kunt u deze lelijke blaadjes 
gemakkelijk verwijderen. 
 

Vermeerderen kan door bladstekken of zelfs hele rozetten te laten wortelen. Voor u een afgebroken 
stukje in de grond steekt, doet u er goed aan het snijvlak te laten indrogen. 
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Gezonde groene tomaten laten narijpen 
 

Een aantal frisse septembernachten kunnen de rijping van tomaten in openlucht doen stilvallen. Als 
het dan op de koop toe ook nog gaat regenen worden de planten bedreigd door de plaag 
(Phytophtora infestans). Om te voorkomen dat volgroeide groene tomaten verloren gaan kunt u ze 
beter plukken en binnen laten narijpen. 
Let wel: De smaak van groene vruchten die u laat 
narijpen is minder goed dan eetrijp geplukte tomaten, 
maar voor saus en soep zijn ze nog goed. In een koude 
kas of serre kunnen de vruchten van gezonde planten 
nog blijven hangen om te rijpen. Vruchten die eetrijp 
zijn geplukt smaken erg lekker, maar bewaren minder 
lang dan iets onrijp geoogste vruchten. 
 

Waarom groene tomaten plukken? 
- Om te voorkomen dat, na aantasting van de bladeren door de tomatenplaag, de vruchten ook 

aangetast worden of dat ze barsten bij langdurige of hevige regen. 
- Om de rijping te versnellen.  
- Om de grond vrij te maken zodat een andere groente kan geplant worden. 
 

Wanneer onrijpe tomaten plukken? 
- Eind augustus of vanaf half september (afhankelijk van de weersomstandigheden) voor 

openluchttomaten. Kas- of serretomaten kunnen nog tot einde oktober blijven hangen. 
 

Hoe te werk gaan? 
- U kunt de vruchten 1 per 1 plukken of met een snoeischaar de volledige tros afknippen. 
- Leg de geplukte tomaten in kartonnen of houten kistjes (zie foto). Probeer slechts één laag 

tomaten te leggen in die kistjes, zodat u een goed zicht hebt op de vruchten waarmee het mis 
gaat. Die verwijder je natuurlijk. 

- Trosstelen met aantasting van Phytophtora geven meestal zieke vruchten na het rijpen. Vooral 
bij een beginnende aantasting van de plaag is er later veel uitval! 

- Pluk bij voorkeur met steeltjes en leg de vruchten met de steel omlaag (bij tomaten van het 
Roma-type lukt dat natuurlijk niet). De bovenkant van de tomaten (steelzijde) is steviger van 
structuur dan de onderzijde. Vruchtstelen kunnen andere vruchten kwetsen, ga dus voorzichtig 
te werk. Kleine pruimtomaatjes of snoeptomaten mogen zonder steel geplukt worden. 

- Sorteer de vruchten op rijpheid zodat de rijpste vruchten bij elkaar liggen. Beschadigde vruchten 
verzamelt u afzonderlijk om ze zo snel mogelijk te verwerken.  

 

Bewaartips 
- De groen geplukte tomaten mogen zowel redelijk warm of eerder koel (kelder) bewaard worden, 

maar NIET in de zon. Indien ze voor een raam staan dan beschermt u ze met een krantenblad 
tegen de zon. U kunt ook enkele groene tomaten samen met een rijpe appel in een broodzak 
doen, zodat het rijpen sneller gaat. De aanbevolen bewaartemperatuur van groen geplukte 
vruchten die u lang wil bewaren is 6 tot 16°C. In een bewaarruimte van 16 tot 18°C zijn groene 
vruchten die onderaan een beetje geel of rood kleuren na ca 1 week eetrijp. 

- Rijpe vruchten bewaart u NIET in de koelkast, maar in een ruimte van 12 tot 16°C. Rijpe 
vruchten die in de koelkast bewaard worden verliezen hun lekkere smaak!  

- Vruchten die weinig water bevatten bewaren goed. Van de kerstomaten bewaren de 
minipruimtomaten (snoeptomaten) zoals 'Jujube Cherry' en 'Sprite' het best. Laatrijpende 
tomatenrassen (zoals o.a. 'Longkeeper', 'Kellog's Breakfast', 'Earl's Faux' en 'San Marzano') 
bewaren beter dan vroegrijpende rassen. Goed volgroeide groene tomaten kunnen soms tot 
begin januari bewaard worden. 

- Controleer uw bewaarde tomaten regelmatig. 
 

Bron: nieuwsbrief ‘FruitABCtips’ (Guy De Kinder) 
 

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 
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Krvaagetaan… 
 

In onze vraagrubriek behandelen we tuinvragen v
een (vervelend) probleem waarmee 
Frank Van Laeren: de bladen van
veranderen plots van kleur (ze 
volledig af. Bij nader toezien, zit onderaan het plantje een dikke witte 
rups: een engerling (zie foto 
bestrijden. 
 

Engerlingen zijn dikke larven van bladsprietkevers, 
rozenkever, de junikever en, wellicht de meeste bekende
volwassen kevers zijn vrij onschuldig, maar in het larvestadium, wat tot drie jaar kan duren, vreten ze 
aan de wortels van de planten en kunnen ze behoorlijk veel schade aanrichten in je tuin en gazon
(vergeeld gras, kale plekken, slechte groei kunnen wijzen op hun aanwezigheid). De enge
karakteristiek 'C'- vormig, gekromd,
hebben een harde, oranjebruine kop
 

Natuurlijke bestrijding 
Omdat de larven vangen niet altijd een optie 
(specifiek per type larve, zie verder)
infecteren ze met bacteriën. De larven worden verdoofd en sterven, waarna ze als voeding dienen voor 
de aaltjes. De aaltjes hebben geen invloed op het andere bodemleven en zijn dus ook n
je planten. De grond moet voldoende warm en vochtig zijn voor gebruik van aaltjes. 
best in een regenachtige periode, vanaf de nazomer tot de vroege herfst. Dan zitten de larven net onder 
de zoden. Het zou nu dus de ideale periode
 

Voor de natuurlijke bestrijding met aaltjes 
https://www.biogroei.be/plagen/enge
komen: B-green (eenjarige larven) of 
Hij voegt er aan toe dat je ook nestkasten voor spreeuwen 
van engerlingen en emelten zijn.
aardappel of met stukjes wortel.
 

Op de website van Tuinadvies wordt verwezen naar volgende DCM
engerlingen, DCM Felti-Guard® voor emelten en
 

 

Meteen zijn hierboven de namen gevallen van nog twee andere belagers van onze tuin: emelten en de 
larve van de taxuskever. 
 

Emelten zijn de grijsbruine larven van de langpootmug
hebben een kokervormige bouw, 
kop. Emelten kunnen tot 5 cm groot worden en

zich tegoed aan de wortels van het gras, maar eten ’s 
nachts ook van bovengrondse plantendelen
De larven van de 
vormig, 
kop en hebben geen poten. 
volgroeid zijn, meten ze 10
klein. Net als de
doen aan wortels. 
lust ook graag wortels van vaste planten als Heuchera, Sedum
Rhododendron, … en nog andere sierplanten (afhankelijk wat je in je tuin staan 
hebt). Zie je vergeling van de bladeren of verwelking? Grijp dan snel in, anders is 
je haag of struik ten dode opgeschreven
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behandelen we tuinvragen van onze leden. Ditmaal 
probleem waarmee Frank Van Laeren te maken had.  

e bladen van mijn uitgeplante witloofplanten 
ze worden purper) en sterven ten slotte 
zit onderaan het plantje een dikke witte 
hiernaast). Hoe kan je die (preventief) 

ijn dikke larven van bladsprietkevers, zoals o.m. de 
wellicht de meeste bekende, de meikever. De 

volwassen kevers zijn vrij onschuldig, maar in het larvestadium, wat tot drie jaar kan duren, vreten ze 
aan de wortels van de planten en kunnen ze behoorlijk veel schade aanrichten in je tuin en gazon
(vergeeld gras, kale plekken, slechte groei kunnen wijzen op hun aanwezigheid). De enge

vormig, gekromd, lichaam met een zakvormig, verdikt achterlijf. De meeste soorten 
hebben een harde, oranjebruine kop en zes poten. De kleur van het lijf is geelwit. 

niet altijd een optie is, kan je de veelvraten best bestrijden met 
per type larve, zie verder)). De parasitaire aaltjes dringen het lichaam van de 

infecteren ze met bacteriën. De larven worden verdoofd en sterven, waarna ze als voeding dienen voor 
De aaltjes hebben geen invloed op het andere bodemleven en zijn dus ook n
De grond moet voldoende warm en vochtig zijn voor gebruik van aaltjes. 

best in een regenachtige periode, vanaf de nazomer tot de vroege herfst. Dan zitten de larven net onder 
ideale periode zijn, al zal het dan wel eerst flink moeten gaan regenen

Voor de natuurlijke bestrijding met aaltjes verwijst Guy De Kinder naar volgende website: 
https://www.biogroei.be/plagen/engerlingen, waar je verneemt welke ‘producten’ in aanmerking 

(eenjarige larven) of B-green+ (als larven groter zijn dan 2 euro muntstuk).
e ook nestkasten voor spreeuwen kunt plaatsen, die natuurlijke bestrijders 

van engerlingen en emelten zijn. Engerlingen kan je ook weglokken met een doorgesneden 
kjes wortel. 

wordt verwezen naar volgende DCM-producten: DCM Heteri
voor emelten en DCM Kraussi-Guard voor de larven van de taxuskever.

Bron:  Guy De Kinder, website Tuinadvies

Meteen zijn hierboven de namen gevallen van nog twee andere belagers van onze tuin: emelten en de 

larven van de langpootmug (zie foto rechts). Ze 
, geen poten en een moeilijk te onderscheiden 

. Emelten kunnen tot 5 cm groot worden en, net als engerlingen, doen ze 
zich tegoed aan de wortels van het gras, maar eten ’s 
nachts ook van bovengrondse plantendelen.  

larven van de taxuskever (zie foto links) zijn c-
romig wit van kleur met een glanzend bruine 

en hebben geen poten. Wanneer ze volledig 
volgroeid zijn, meten ze 10-14 mm, ze zijn dus erg 

Net als de engerlingen doen ze zich ook te goed 
doen aan wortels. Laat je niet misleiden door zijn naam, want de taxuskeverlarve 
lust ook graag wortels van vaste planten als Heuchera, Sedum
Rhododendron, … en nog andere sierplanten (afhankelijk wat je in je tuin staan 

Zie je vergeling van de bladeren of verwelking? Grijp dan snel in, anders is 
je haag of struik ten dode opgeschreven. 

Eddy Praet 

volwassen kevers zijn vrij onschuldig, maar in het larvestadium, wat tot drie jaar kan duren, vreten ze 
aan de wortels van de planten en kunnen ze behoorlijk veel schade aanrichten in je tuin en gazon 
(vergeeld gras, kale plekken, slechte groei kunnen wijzen op hun aanwezigheid). De engerling heeft een 

aam met een zakvormig, verdikt achterlijf. De meeste soorten 

bestrijden met speciale aaltjes 
De parasitaire aaltjes dringen het lichaam van de larven binnen en 

infecteren ze met bacteriën. De larven worden verdoofd en sterven, waarna ze als voeding dienen voor 
De aaltjes hebben geen invloed op het andere bodemleven en zijn dus ook niet schadelijk voor 
De grond moet voldoende warm en vochtig zijn voor gebruik van aaltjes. Behandel je tuin 

best in een regenachtige periode, vanaf de nazomer tot de vroege herfst. Dan zitten de larven net onder 
zijn, al zal het dan wel eerst flink moeten gaan regenen. 

naar volgende website: 
welke ‘producten’ in aanmerking 

(als larven groter zijn dan 2 euro muntstuk).  
plaatsen, die natuurlijke bestrijders 

Engerlingen kan je ook weglokken met een doorgesneden 

DCM Heteri-Guard® voor 
voor de larven van de taxuskever. 

Guy De Kinder, website Tuinadvies 

Meteen zijn hierboven de namen gevallen van nog twee andere belagers van onze tuin: emelten en de 

Laat je niet misleiden door zijn naam, want de taxuskeverlarve 
lust ook graag wortels van vaste planten als Heuchera, Sedum, Azalea, 
Rhododendron, … en nog andere sierplanten (afhankelijk wat je in je tuin staan 

Zie je vergeling van de bladeren of verwelking? Grijp dan snel in, anders is 

 


