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Volgende activiteiten 
 

• 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. 

 

• 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. 
 

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 ruim dertig jaar professioneel met paddenstoelen bezig. Ze 
kweekt broed voor meer dan tien soorten paddenstoelen. Aan de hand van beeldmateriaal wordt in 
deze voordracht uitgelegd hoe we zelf verschillende paddenstoelensoorten voor eigen gebruik kunnen 
kweken. Aan bod komen gemakkelijke teelten die ’s winters aangelegd worden als er weinig ander 
werk in de tuin is, zoals oesterzwammen, shiitake en enkele minder bekende houtzwammen. Verder 
worden ook o.a. de bietenputzwam, de geschubde inktzwam en ook de gewone kampernoeli 
behandeld, ook al is deze teelt íets omslachtiger en vergt hij wat meer fysieke inspanning. 
Daarna volgt een demonstratie over het enten van hout en het maken van een klein substraat.  
 

Iedereen is van harte welkom, inkom gratis. 
 

CLUBREIS 2020: driedaagse uitstap naar Duitsland (19 tot en met 21 juni) 
 

Hierna in een notendop de voorstelling van onze clubreis voor 2020, het volledige programma met 
de kostprijs mag u verwachten in het clubblad van november. 
 

Het hoofddoel van deze uitstap is de meest romantische stad in Duitsland: HEIDELBERG met zijn 
prachtig kasteel en wereldberoemde universiteit. Op de heenweg bezoeken we het pittoreske stadje 
LIMBURG a/d LAHN en we overnachten in SCHWETZINGEN, bekend voor de mooiste 
kasteeltuinen van Duitsland. De derde dag staat SPEYER op het programma met o.a. zijn 
magnifieke DOM en op de terugweg maken we nog kennis met de abdij van MARIA LAACH. We 
maken er terug een uitstap op maat van zodat het naar ieders wens wordt. Een Nederlandstalige 
gidse zal ons ter plaatse begeleiden.  
Leden die hiervoor belangstelling hebben geven best nu al een seintje aan André en Yolande 
(054/422088) zodat we een idee krijgen van het aantal potentiële deelnemers. Alvast bedankt. 

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 

TUINIEREN 

Maand: oktober 2019 
Postkantoor GERAARDSBERGEN  I 
P 508040 

V. U.: Eddy Praet 
Watermolenstraat 115 
9500 GERAARDSBERGEN 
Tel: 054415950 

MAANDBLAD (verschijnt niet in augustus) 

Aandacht: NIEUW rekeningnummer! 
 

Wij wensen er uw aandacht op te vestigen dat ons rekeningnummer gewijzigd is. Gelieve 
voortaan voor alle betalingen aan onze vereniging (lidgeld, groepsbestelling, …) het 
rekeningnummer BE86 9733 7216 1550 te gebruiken. Indien u ons rekeningnummer 
opgeslagen hebt in uw begunstigden, vergeet dan niet om dit aan te passen, zodat er geen 
verrichtingen meer uitgevoerd worden op ons vroeger rekeningnummer. Waarvoor dank! 
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• GRATIS cursus ‘Start to Tuinhier’: alle praktische informatie i.v.m. deze cursus over 
biologisch tuinieren voor de beginnende (en meer gevorderde) tuinder cursus vindt u terug in ons 
vorig maandblad. 
Wij herinneren er u graag aan dat de eerste lesavond doorgaat op maandag 28 oktober 2019 

om 19h30 in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te 9500 Geraardsbergen.  
 

Het doet ons plezier dat we al een mooi aantal inschrijvingen mochten noteren. Indien u of 
iemand uit uw vriendenkring hiervoor alsnog 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 dat deze cursus aan uw verwachtingen zal voldoen. 

 

Het bestuur van Tuinhier Geraardsbergen en Schendelbeke 
 

Dit zijn de onderwerpen van de eerste lesavond (lesgever Jos Van Hoecke) 
 

• 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. 

 

In memoriam 
 

Op 5 oktober 2019 overleed te Geraardsbergen mevrouw Martha Meurrens, lid van onze vereniging 
en weduwe van de heer Norbert Duffeleer († 26 december 2012). Norbert was bestuurslid en tevens 
penningmeester van onze vereniging sinds 1984, een taak die hij zeer ter harte nam zelfs toen hij 
zwaar ziek werd. In naam van alle leden biedt het bestuur aan de familie zijn innige deelneming aan. 
 

Ruim 30 jaar geleden … 
 

Om precies te zijn in januari 1984 werd ons maandblad ‘Tuinieren’ over de doopvont gehouden met 
als verantwoordelijke uitgever de toenmalige secretaris Bruno Lison. Na diens ontslag in 1986 werd 
onze erevoorzitter Arsène Van De Pontseele redacteur van het maandblad. Hij bleef dit doen tot in 
april 2012, toen schrijver dezes overnam. Een taak waarin hij ongetwijfeld veel vrije tijd gestoken 
heeft naast zijn andere functies in het bestuur tijdens die periode. Het is dan ook gepast om hier 
even aan te herinneren in deze maand, waarin Arsène op 20 oktober 96 jaar wordt, en hem hiervoor 
dankbaar te zijn. 
In naam van het bestuur en alle leden van onze vereniging houden we eraan om onze erevoorzitter 
geluk te wensen met deze toch wel gezegende leeftijd. Proficiat! 
 

Bericht aan de leden van de groepstuinen 
 

AANDACHT: 
Beste volkstuinders: graag nodigen wij u uit op donderdag 14 november om 19h30 in zaal Sint-

Bavo Hoge Buizemont 165 te 9500 Geraardsbergen om, samen met het bestuur, de toekomst 
van onze tuintjes te bekijken en, waar mogelijk, de werking ervan te verbeteren. Daarom vragen wij 
u jullie ideeën of voorstellen met ons te delen om de volkstuintjes nog aantrekkelijker te maken. Wij 
gaan dit samen bespreken aan de hand van het huisreglement. Iedere tuinbewerker wordt verwacht 
op deze bijeenkomst. 
 

Verder herhalen wij hier ieder jaar rond deze tijd onze vraag aan de leden, die nu al beslist hebben 
dat ze volgend jaar hun perceel niet verder wensen te gebruiken, om dit zo snel mogelijk te melden. 
Dit gebeurt bij voorkeur telefonisch bij de voorzitter André Depelseneer (054/411906). U kunt ook 
de tuinverantwoordelijken aanspreken of een mailtje sturen naar: volkstuinen.gbergen@gmail.com. 
En het spreekt voor zich dat het perceel in een onberispelijke staat (geen onkruid, geen afval, …) 
moet achtergelaten worden. 
Het bestuur dankt u alvast voor uw medewerking. 

  

  
 

 
     

 
  

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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Oktober: nog even volhouden! 
 

Oktober is nog steeds genieten van alles wat de tuin ons te bieden heeft. De dagen worden almaar 
korter maar zijn wel getooid in prachtige herfstkleuren. De herfstbloeiers zoals de vele soorten 
sedum, herfstasters, chrysanten, … nemen nu over van de zomerbloeiers. 
Let er op om tijdig alle vorstgevoelige planten en groenten naar binnen te halen. Groenten, die een 
paar graden (nacht)vorst verdragen, kan je nog wat langer laten staan. Zorg eventueel voor een 
winterdeken (noppenplastiek, vliesdoek, jute zakken, stro, bladeren, …). Na het oogsten wordt het 
nu stilaan opruimen geblazen: ruim alle onkruiden en groenten op die niet meer kunnen gebruikt 
worden. Wat niet is aangetast door schimmels en/of insecten, kan gecomposteerd worden. Ook alle 
hulpstukken zoals bamboestokken, steunstokken, … moeten naar binnen. De gelukkige bezitter van 
een koude bak of serre kan nu het seizoen nog wat verlengen. 
 

Groentetuin: 
 

• Vorstgevoelige groenten zoals bonen, augurken, pompoenen, courgettes, aubergines, 
paprika’s, tomaten, … moeten voor de eerste nachtvorst worden geoogst. Onrijpe vruchten kan 
je eventueel op een warme plaats een tiental dagen laten narijpen om ze dan op een koele, 
droge, vorstvrije plaats (10-15°C) te bewaren. 
Andere zoals knol- en bleekselder, keukenrapen, rammenas, wortelen, kropsla, late boontjes haal 
ik niet direct naar binnen bij de eerste lichte vorst. Voor de meest gevoelige uit dit lijstje (sla, 
bonen) neem ik wel mijn voorzorgen: ze worden tijdig met vliesdoek afgedekt of overspannen. In 
de serre laat ik de resterende tomaten- en paprikaplanten voorlopig nog staan. Prei, spruiten, 
savooi- en boerenkool brengen de winter in de tuin door, ze verdragen heel wat vorst. Rode en 
witte kool laat ik voorlopig ook nog ongemoeid, maar die haal ik wel naar binnen eens ze 
volgroeid zijn. Andere mogelijke overblijvers zijn schorseneren, pastinaak, wortelpeterselie, … . 
Schorseneren kunnen tot in het voorjaar blijven staan, ze zijn pas vanaf november/december op 
hun lekkerst. Pastinaken krijgen net als spruiten en aardperen een zoetere smaak na een 
vorstperiode (zetmeel wordt omgezet in suikers). Spruiten kan je oogsten als ze onderaan dik 
genoeg zijn. Spruitkolen zeker niet toppen want dat zou de oogst verkorten. Als je overweegt om 
spruiten en winterbloemkool aan te aarden om ze meer steun te geven, doe dit dan voorzichtig 
om bladbreuk te vermijden. 
 

Wanneer Yacon en Bataat oogsten? 
 

Yacon 
 

Yacon laat je groeien tot de eerste vorst optreedt omdat tot die tijd 
het knolgewicht nog steeds toeneemt. Bij de eerste nachtvorst zullen 
de bladeren zwart worden (net zoals bij dahlia’s). De groei van de 
knollen stopt dan, maar zelf zijn ze nog niet aangetast. Het rooien 
moet voorzichtig gebeuren want de grote knollen zijn erg breekbaar. 
Je kunt de bladstengels inkorten tot een twintigtal cm boven de grond 
om nog een zekere grip over te houden. Dan verwijder je in een 
ruime cirkel rond de plant de grond om ze vrij te maken. Met een riek 
probeer je het geheel te lichten en uit de grond te trekken. Eventueel 
afgebroken knollen moeten apart uitgegraven worden. Na het rooien 
zie je duidelijk de twee soorten knollen (zie foto): naast de ‘broedknollen’ (bovenaan) de heel wat 
grotere ‘consumptieknollen’. Beide types knollen kunnen heel goed bewaard worden, tot in de 
vroege lente. Zorg ervoor dat ze vorstvrij blijven en niet kunnen uitdrogen (fris en licht vochtig 
dus). Dit kan bijvoorbeeld in kisten met (licht vochtig) turf, zowat vergelijkbaar met het opbergen 
van dahliaknollen. 
 

Bataat 
 

Ook bataat heeft geen probleem met wisselvallig weer: zolang de temperatuur hoog genoeg is, 
zal de loofontwikkeling navenant zijn. Ze kunnen zeker tot oktober blijven staan. 

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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Grote knollen kunnen eventueel tussendoor geoogst worden vanaf september. Verwijder zeer 
voorzichtig de aarde aan de zijkant van het plantbed en neem de grootste knollen weg zonder de 
plant zelf te beschadigen. Dek het plantbed weer toe. Op die manier kan je verder gaan tot de 
definitieve rooi. Rek het groeiseizoen zoveel mogelijk zodat de knollen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Vóór de eerste nachtvorst moeten ze allemaal wel geoogst zijn. Verwijder het 
bladerdek en begin aan de rand van het plantbed met het uitgraven van de knollen en de plant. 
Beschadig de knollen niet, deze kunnen snel ziek worden en de rest van de oogst aantasten. Wrijf 
ze voorzichtig schoon, verwijder kleine worteltjes en leg ze naast elkaar in een kistje of bakje. 
Gooi ook de kleinste niet weg want die zijn nog het lekkerst. 
Om ze echt lekker zoet te krijgen, moeten bataten nog rijpen. Dat doe je door ze in een warme 
omgeving te leggen. Het zetmeel dat in de knollen aanwezig is, wordt in die periode omgezet in 
suiker wat bevorderlijk is voor een lange bewaring. Daarna kunnen ze droog nog maanden 
worden bewaard in een donkere ruimte bij een temperatuur rond de 15°C, best op een plek waar 
de luchtvochtigheid relatief hoog is. Om uitdroging bij een lage luchtvochtigheid te vermijden kan 
je de knollen in papieren zakken bewaren. 
 

• Meer en meer percelen komen vrij te liggen in de moestuin. Indien u nog een groenbemester 
wil zaaien ruimt u best de vrijgekomen percelen zo snel mogelijk op. Voor het zaaien van 
phacelia is het nu wellicht te laat en ook voor haver wordt het kantje boord (tot half oktober, zie 
ook vorig maandblad). Een week geleden heb ik nog haver gezaaid en ook volgende week ga ik 
dit nog doen na het oogsten en opruimen van de laatste pompoenen. Je kunt dan overschakelen 
op winterrogge, wat nog tot half november kan gezaaid worden. Wanneer je dan pas kunt zaaien 
stelt dat vóór Nieuwjaar natuurlijk niet veel voor, maar het gewas herneemt snel bij de eerste 
voorjaarszon (eind januari, begin februari). Op zware en in het voorjaar dus natte gronden kan 
je overwegen om winterbedden te maken. Werk bij het spitten goed verteerde compost onder 
om de structuur van de grond te verbeteren of zaai er een groenbemester op. De vorst zal de 
ruwe kluiten breken en de grond beter bewerkbaar maken. Spit nooit als de grond erg nat is. Als 
de grond in uw moestuin kalk nodig heeft kan u die best voor/tijdens de winter strooien, wel 
niet samen met verse stalmest of een andere stikstofrijke meststof. 
Tip: Als u goudsbloem in de tuin hebt, dan houdt hij zichzelf in stand, op voorwaarde dat u in het 
najaar laat betijen. Bij het opruimen van de oude verdroogde planten schud ik de resterende 
zaden eraf. De jonge plantjes die hieruit ontstaan ontwikkelen zich tussen de groenbemester of 
vormen een bedje op zich. Goudsbloem en afrikaantjes (vorstgevoelig) zijn goede 
bodemontsmetters. 
 

• Zaaien kan nu alleen nog onder beschutting. Ik denk hierbij vooral aan een hoekje kervel, een 
paar rijtjes spinazie en veldsla. Radijsjes zaai ik pas in het voorjaar (half februari). Als vervanger 
kunnen we nu sinds weken al genieten van rammenas (halflange rode- Ostergruss Rosa). Nadien 
nemen de keukenraapjes over. Plantgoed van sla en andijvie kan nog in een serre of koude bak 
worden uitgeplant. Ook planten uit volle grond die nog niet volgroeid zijn kan je met een grote 
wortelkluit verhuizen naar warmere oorden. Plantgoed van veldsla zou ik nu nog durven 
uitplanten in volle grond. 
 

• Witloofwortels rooien 

 

Witloofwortels kunnen vanaf nu tot eind november gerooid worden. Indien u nu al rooit, laat dan 
de dakpansgewijze gestapelde wortels nog enkele dagen liggen; tijdens die rustperiode halen ze 
nog reservevoedsel uit de bladeren van het nog frisgroene loof. Bescherm de wortels tegen wind 
en zon door er bv. een jutezak over te leggen. Als er later meer sleet op het loof komt kan je 
onmiddellijk na het rooien inkuilen of de wortels zo koel mogelijk bewaren tot ze ook aan de beurt 
zijn. Het loof tot 2 à 3 cm van de wortel afsnijden en inkuilen op de manier zoals u het beste 
uitkomt: in volle grond of in container (hoge bak, emmer, ton, …).  

- leg op de bodem van de container een laagje tuinaarde of potgrond 

- zet de witloofwortels dicht bij elkaar, op gelijke hoogte; steek er desgewenst een holle buis bij 
die wat boven de wortels uitsteekt zodat je hierlangs later eventueel wat water kan bijgeven 

- vul aan met de grond tot aan de wortelkragen en giet lichtjes zodat de grond goed aansluit 
rond de wortels  

- zet de container op een plek van min 10 °C (kelder, kruipruimte, garage, …) waar er geen licht 
(maar wel lucht) aan de kropjes kan 

- afhankelijk van de temperatuur kan je al na een maand oogsten 
 

Siertuin: 
 

• Wellicht zult u het gras deze maand nog eens moeten maaien. Denk eraan dat het beter wat 
langer (6 cm) de winter ingaat, zodat het mos minder kans krijgt om zich te ontwikkelen eens de 
groei van het gras stilvalt. In tegenstelling tot gras blijft mos wel doorgroeien als de temperatuur 
onder 6°C daalt en des te beter als het meer licht krijgt. 
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Afgevallen bladeren, die niet door de grasmaaier opgenomen worden, verwijderen we met een 
hark. Bladeren die blijven liggen zullen ervoor zorgen dat het gazon afsterft onder het bladerpak. 
Het bladafval kan je verzamelen in een simpele ‘korf’ (vier palen en een stuk kippengaas) waar 
het na verloop van tijd verteert. 
Je kunt het ook aanbrengen tussen de rijen groenten die in de tuin overwinteren (prei, kolen, …) 
of naar de border verwijzen. Bladeren in de border vormen een goede bescherming tegen de 
vorst en zullen verteren en op die manier de bodem verrijken. Onverteerd bladafval kan in het 
voorjaar worden verwijderd. 
 

Winterboost voor de kippen: eens oktober haal ik mijn grasmaaier niet meer buiten, tenzij om 
hem grondig te reinigen. Rond deze tijd krijgen de kippen vrije uitloop op het gazon en de border, 
later ook in de tuin. En dit het gezegde van een kenner in gedachte: “ Een kip moet gras (bij 
uitbreiding ‘groen’) hebben”. Dat is geen probleem voor kippen die in een boomgaard of weide 
lopen, maar wel op het nochtans vrij ruime perceel waarop ze bij ons dagelijks ‘hun rondjes 
draaien’. Ik probeer ze dan wel wat verstrooiing te geven met groenafval van wortelen, 
rammenas, kolen, sla, andijvie, … maar hun grenzen kunnen verleggen vinden ze toch nog leuker. 
 

• Je kunt nog steeds groenblijvende heesters verplanten en nieuwe containerheesters, vaste 
planten en bomen aanplanten. Naar het einde van de maand toe kan je opnieuw bladverliezende 
planten aanschaffen met een blote wortel. 
 

• Bloembollen planten 
 

Indien de tuin winterklaar maken niet altijd een leuke karwei is, beloon jezelf dan met het 
uitkiezen en uitplanten van de mooiste bloembollen. Het najaar is het perfecte moment om te 
beslissen welke kleuren de tuin in het voorjaar mogen opfleuren. Bloembollen zijn niet alleen een 
lust voor het oog, maar maken het voorjaar ook een stuk gezelliger. Ze vrolijken de hele tuin op 
en zijn de voorbode van de lente. Een fijne opsteker na de sombere winterse dagen. 
 

Het is vooral leuk wanneer in de tuin verschillende bloembollen na elkaar gaan bloeien. Vanaf 
januari kun je dan maandenlang kleur in de tuin hebben totdat de vaste planten het overnemen. 
Om de meer bekende even op een rijtje te zetten: in januari-februari de sneeuwklokjes 
(Galanthus), in februari-maart de krokussen (Crocus),) in maart-april de narcissen (Narcissus), 
hyacinten (Hyacinthus) en blauwe druif (Muscari), in april-mei de tulpen (Tulipa). Een 
allesbehalve volledige opsomming, want er is voor elk wat wils. 
 

Waarom nu planten? Voorjaarsbloembollen moeten in de herfst worden geplant omdat ze een 
koude periode nodig hebben om in het voorjaar tot bloei te komen. Voorjaarsbollen kunnen van 
september tot december in de grond, maar wel voordat de eerste vorst optreedt. Je plant de 
bollen best zo snel mogelijk na aankoop. Als je ze nog even moet opslaan, zorg dan dat ze droog 
en koel (tussen de 10° en 15°C) bewaard worden. 
 

Waarop letten bij het planten? 

• Veel voorjaarsbloeiende bloembollen zullen in volle of gedeeltelijke zon willen groeien. Maar 
eigenlijk groeien ze bijna in elke omgeving, mits deze goede afwatering heeft. Bloembollen 
verrotten wanneer ze lang in het water staan, dus vermijd omgevingen die veel overstromen, 
zoals de voet van heuvels of onder de afwatering. 

• Maak de aarde los met een spade op de plaats waar de bloembollen geplant zullen worden. 
Hierdoor wordt de aarde gemakkelijker bewerkbaar. 

• Wanneer bloembollen geen plekje in een bestaande border krijgen kan eventueel wat 
organische meststof worden toegevoegd zoals compost.  

• Maak een putje met een spade of gebruik een bollenplanter, en plant hierin de bloembollen 
met de punt omhoog en de bolle kant naar beneden.  

• Houd voor het planten drie keer de hoogte van de bol aan. Een narcis van 5 centimeter moet 
dus 15 centimeter diep worden geplant.  

• Vul het gat met de uitgegraven aarde en druk het wat aan. 
 

Wellicht de meesten onder ons passen bloembollen toe als meerjarige beplanting. De eenmalig 
geplante voorjaarsbollen blijven na de bloei in de grond zitten en krijgen rustig de tijd om af te 
sterven en zich ondergronds voor te bereiden op een volgend groeiseizoen. Veelal maken deze 
voorjaarsbollen onderdeel uit van een bestaande meerjarige beplanting zoals een vasteplanten-, 
heester- of rozenborder. Deze voorjaarsbollen volgen dus dezelfde cyclus als vaste planten. 
Voorjaarsbollen die geschikt zijn voor deze meerjarenbloei zijn onder andere sneeuwklokjes, 
krokussen, narcissen-, tulpen- en hyacintencultivars. Sommigen hebben zelfs nog iets meer te 
bieden, doordat ze als bijkomend voordeel hebben dat ze zich uitbreiden.  Denk maar aan 
sneeuwklokjes en krokussen in gazons en grasbermen, waar ze zelfstandig kunnen fungeren. 
Bloembollen kunnen ook ingezet worden als eenjarigen om een massaal kleureffect te creëren. 
Denk daarbij aan bloemperken met een opeenvolgende bloei van krokussen en tulpen, aan zeeën 
van blauwe druifjes of aan lange linten met grootkronige narcissen. Vooral bloembollen met 
sprekende kleuren (rood, geel, blauw) zijn voor dit doel geschikt.  
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Fruittuin: 
 

• Knip de stengels van de zomerframbozen, die vrucht hebben gedragen, tot tegen de grond terug 
en bind de nieuwe scheuten aan. Neem de zwakke weg en behoud er 
lopende meter. De herfstframbozen laat ik voorlopig ongemoeid, die moeten kort gesnoeid 
worden (zoals rozen), maar dat doe ik maar in het voorjaar.

• Appels en peren kunnen nog steeds worden geoogst. 
bewaring, beschadigde of aangetaste worden best zo snel mogelijk verwerkt
zo laat mogelijk geoogst. De vruchten zijn niet eetbaar maar zijn ideaal voor verwerking in 
compote, gelei of jam. 

• Fruitbomen en kleinfruit kunnen in de loop van oktober
voldoende groot plantgat en gebruik een boompaal om de jonge bomen te steunen. 
(ver)plant je best in deze en volgende maand
ook nu vermeerderen door de plant uit de grond te halen en de wortels met een spade of scherp 
mes in stukken te snijden of te steken. Zorg ervoor dat elk stuk apart minstens één groeiknop 
heeft. 

• Als bestrijding van de wintervlinder 
aanbrengen. De lijmbanden 
fruitboom kruipt om daar haar

• Fruitbomen snoeien: de hoofdsnoei van het meeste fruit vindt plaats in d
kiwi en kruisbes zijn voorbeelden van soorten die moeten gesnoeid worden. Snoei niet bij 
vriesweer en maak gebruik van goed en scherp gereedschap

• Van zwarte, rode en witte trosbessen 
een 30 cm lang. Snij de scheuten net boven een knop af. Maak een 
daarin. 

 

‘Eiwitten, vitaminen en onverzadigde vetzuren’ liggen er voor het rapen
 

Al noten verzameld? Wellicht wel
snel afvallen. Hierbij denken we bv. aan 
Voor al deze noten geldt dat ze rijk zijn aan plantaardige eiwitten, onverzadigde vetzuren, vitaminen 
(B, E, …) en mineralen (o.m. veel
 

• Hazelnoten zijn de harde vruchten van de hazelaar, een boom of grote struik uit de berkenfamilie. 
De nootjes zijn 1,5 tot 2 cm groot en eivormig. Ze zijn te verzamelen vanaf half september tot 
begin oktober. Hazelnoten hebben onder de schaal een bruin vliesje. Om dit weg te halen kan je 
ze roosteren op een droge pan tot het vlies donker is. 
stevig tegen elkaar wrijft lost 

• Walnoten of okkernoten zijn rijp vanaf half september 
oktober. Noten worden niet geplukt. We wachten tot
openbarsten en de noten op de grond vallen.
noten in lage (houten) kistjes en laat ze nadrogen op een luchtige 
(warme) plaats. Goed gedroogde noten zijn bijna ee
bewaarbaar.  

• Tamme kastanjes zijn de vruchten van een boom of grote struik van 
de beukenfamilie. De bladeren zijn langwerpig en getand. Tamme 
kastanjes hebben een bolster met veel lange en fijne stekeltjes. In 
de bolster zitten soms wel drie
niet helemaal rond, maar hebben een platte kant en een puntje met 
een wit pluimpje (zie foto). 
Noten van de wilde kastanje of paardenkastanje zijn NIET eetbaar. 
Paardenkastanjes herken je aan de grote bladeren in de vorm van 
een hand met vijf à zeven 'vingers'. Ze hebben een bolster met korte 
stekels, die niet zo erg prikken. In de bolster zit maar één k
die helemaal rond is. 
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Knip de stengels van de zomerframbozen, die vrucht hebben gedragen, tot tegen de grond terug 
en bind de nieuwe scheuten aan. Neem de zwakke weg en behoud er 
lopende meter. De herfstframbozen laat ik voorlopig ongemoeid, die moeten kort gesnoeid 
worden (zoals rozen), maar dat doe ik maar in het voorjaar. 

Appels en peren kunnen nog steeds worden geoogst. Enkel de gave vruchten leggen we weg voor 
, beschadigde of aangetaste worden best zo snel mogelijk verwerkt

zo laat mogelijk geoogst. De vruchten zijn niet eetbaar maar zijn ideaal voor verwerking in 

men en kleinfruit kunnen in de loop van oktober-november worden geplant. Maak een 
voldoende groot plantgat en gebruik een boompaal om de jonge bomen te steunen. 

deze en volgende maand. Je kunt volwassen planten (minstens 
ook nu vermeerderen door de plant uit de grond te halen en de wortels met een spade of scherp 
mes in stukken te snijden of te steken. Zorg ervoor dat elk stuk apart minstens één groeiknop 

de wintervlinder kan je rond de stam van de fruitbomen lijmbanden 
verhinderen dat het vrouwtje van de wintervlinder naar boven in de 

daar haar eitjes af te zetten. 

Fruitbomen snoeien: de hoofdsnoei van het meeste fruit vindt plaats in d
kiwi en kruisbes zijn voorbeelden van soorten die moeten gesnoeid worden. Snoei niet bij 
vriesweer en maak gebruik van goed en scherp gereedschap. 

trosbessen en kruisbessen kan je stekken nemen. Neem scheut
cm lang. Snij de scheuten net boven een knop af. Maak een geul en stop de stekken 

‘Eiwitten, vitaminen en onverzadigde vetzuren’ liggen er voor het rapen

verzameld? Wellicht wel maar het kan nog steeds. Winderig weer is gunstig opdat de noten 
Hierbij denken we bv. aan hazelnoten, walnoten of okkernoten en de tamme kastanje.

Voor al deze noten geldt dat ze rijk zijn aan plantaardige eiwitten, onverzadigde vetzuren, vitaminen 
veel calcium, fosfor, kalium, magnesium en zink).

harde vruchten van de hazelaar, een boom of grote struik uit de berkenfamilie. 
De nootjes zijn 1,5 tot 2 cm groot en eivormig. Ze zijn te verzamelen vanaf half september tot 

Hazelnoten hebben onder de schaal een bruin vliesje. Om dit weg te halen kan je 
ze roosteren op een droge pan tot het vlies donker is. Als je ze dan 

wrijft lost het vliesje vanzelf. 
zijn rijp vanaf half september tot half 

Noten worden niet geplukt. We wachten tot de bolsters 
op de grond vallen. Verzamel de afgevallen 

noten in lage (houten) kistjes en laat ze nadrogen op een luchtige 
(warme) plaats. Goed gedroogde noten zijn bijna een jaar 

zijn de vruchten van een boom of grote struik van 
de beukenfamilie. De bladeren zijn langwerpig en getand. Tamme 
kastanjes hebben een bolster met veel lange en fijne stekeltjes. In 
de bolster zitten soms wel drie noten. Deze eetbare kastanjes zijn 
niet helemaal rond, maar hebben een platte kant en een puntje met 

van de wilde kastanje of paardenkastanje zijn NIET eetbaar. 
Paardenkastanjes herken je aan de grote bladeren in de vorm van 
een hand met vijf à zeven 'vingers'. Ze hebben een bolster met korte 
stekels, die niet zo erg prikken. In de bolster zit maar één kastanje, 

Eddy Praet 

Knip de stengels van de zomerframbozen, die vrucht hebben gedragen, tot tegen de grond terug 
maar een achttal per 

lopende meter. De herfstframbozen laat ik voorlopig ongemoeid, die moeten kort gesnoeid 

Enkel de gave vruchten leggen we weg voor 
, beschadigde of aangetaste worden best zo snel mogelijk verwerkt. Kweeperen worden 

zo laat mogelijk geoogst. De vruchten zijn niet eetbaar maar zijn ideaal voor verwerking in 

november worden geplant. Maak een 
voldoende groot plantgat en gebruik een boompaal om de jonge bomen te steunen. Ook rabarber 

. Je kunt volwassen planten (minstens drie jaar oud) 
ook nu vermeerderen door de plant uit de grond te halen en de wortels met een spade of scherp 
mes in stukken te snijden of te steken. Zorg ervoor dat elk stuk apart minstens één groeiknop 

van de fruitbomen lijmbanden 
dat het vrouwtje van de wintervlinder naar boven in de 

e winter. Appel, druif, 
kiwi en kruisbes zijn voorbeelden van soorten die moeten gesnoeid worden. Snoei niet bij 

en kruisbessen kan je stekken nemen. Neem scheuten van 
geul en stop de stekken 

‘Eiwitten, vitaminen en onverzadigde vetzuren’ liggen er voor het rapen 

gunstig opdat de noten 
okkernoten en de tamme kastanje. 

Voor al deze noten geldt dat ze rijk zijn aan plantaardige eiwitten, onverzadigde vetzuren, vitaminen 
. 

harde vruchten van de hazelaar, een boom of grote struik uit de berkenfamilie. 
De nootjes zijn 1,5 tot 2 cm groot en eivormig. Ze zijn te verzamelen vanaf half september tot 

Hazelnoten hebben onder de schaal een bruin vliesje. Om dit weg te halen kan je 


