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De Velt-zadenactie is er weer!
Velt helpt iedere tuinier met veel plezier aan kwalitatieve, biologische zaden. Dankzij het systeem van
een samenaankoop bieden we jou een ruime keuze én een aardige korting: 22 procent op alle zaden,
10 procent op pootgoed, plantgoed en paddenstoelenbroed.
Dank je wel!
Velt kan deze actie en mooie voorwaarden aanbieden
dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Zij verzamelen
jouw bestelling en sturen ze door naar de leverancier, regelen het financiële plaatje en organiseren de verdeling
van de zaden bij jou in de buurt. Sommige afdelingen
organiseren in november of december ook een infomoment over het assortiment. Check zeker de activiteitenkalender op www.velt.nu/activiteitenkalender.

Wie produceert voor de Velt-actie?

Sinds vorig jaar werken we samen met de firma Van der
Wal (www.biologischzaad.nl), die op haar beurt zaden
aankoopt en verpakt van De Bolster, Carel Bouma,
Mycobois, Semailles, Vreeken's zaden etc. De meeste
daarvan zijn al vele jaren onze vaste telers van biologische zaden en pootgoed.

Wie kan zaden bestellen?

Enkel Velt-leden kunnen via deze samenaankoop zaden
bestellen. Wie nog geen Velt-lid is, nodigen we graag uit
om aan te sluiten. Je geniet dan meteen van de ledenkorting en de vele andere ledenvoordelen!
▶ Hoe kan ik lid worden?
Wil je lid worden of ben je benieuwd naar nog meer
ledenvoordelen? Kijk op www.velt.nu/word-lid of word
lid via de online bestellijst (je betaalt samen met de
bestelling van je zaden).
▶ Wat is jouw voordeel als Velt-lid?
Deze samenaankoop is er exclusief voor wie lid is van
Velt. Leden krijgen een korting van 22 procent op het
volledige assortiment van groente- en bloemenzaden.
Op biologisch pootgoed, plantuien, sjalotten, knoflook en paddenstoelenbroed krijgt elk lid een korting
van 10 procent. Door te bestellen via een afdeling in je
buurt*, bespaar je bovendien op verzendkosten.
▶ Waar vind je het assortiment?
Het volledige assortiment ontdek je in deze brochure.
Deze brochure is ook als download beschikbaar op
www.velt.nu/zadenactie.

Hoe bestellen

Raadpleeg de rasbeschrijvingen in deze brochure en
kies welke zaden je wilt bestellen. Kies ook waar je je
bestelling wenst op te halen.
• Bestel voor 15 december
Gebruik bij voorkeur het digitale bestelformulier, te
vinden op www.velt.nu/zadenactie.
Heb je geen toegang tot internet? Stuur de bestellijst uit
deze brochure naar je afdeling* (adressen zie p. 23-28).
• Betaal samen met het insturen van je bestelling, tenzij
anders vermeld bij het besteladres waarvoor je kiest.
• De meeste afdelingen organiseren de verdeling omstreeks half februari. Gedetailleerde info over waar en
wanneer je jouw bestelling kunt ophalen, vind je bij de
besteladressen (p. 23-28) of krijg je na bestelling via je
afdelingsverantwoordelijke*.
* Leden uit Nederland met lidnummercode 6002,
6096, 6107, 6168 en 6175 of leden uit het buitenland, kunnen hun bestelling laten opsturen. Meer
info vind je op pagina 28.

▶ Meer info over bestellen via het onlineformulier
• Ga naar www.velt.nu/zadenactie.
Klik op het bestelformulier.
- Scherm 1: Vul per artikel in hoeveel je wilt bestellen.
Tip: gebruik de zoekfunctie bovenaan links.
- Scherm 2: Vul je persoonsgegevens in en duid aan waar
je je zaden wilt bestellen en afhalen. Wie lid wil worden, samen met de bestelling van zaden, kan dit hier aanvinken.
- Scherm 3 (optie, enkel zichtbaar voor wie via een afdeling bestelt): Bestel meteen ook je favoriete Velt-publicaties. Ze worden samen met je zaden bezorgd.
Kijk je bestelling goed na voor je op verzenden drukt.
Je ontvangt per e-mail het overzicht van je bestelling +
de info over betaling en het ophalen van je bestelling.
De bevestigingsmail die jij krijgt, komt ook in de mailbox
van de zadenverantwoordelijke van jouw keuze terecht.
Hij/zij zal je contacteren voor het ophalen van de zaden.
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▶ Meer info over bestellen per post
• Haal de zadenbestellijst in het midden van deze
brochure eruit en vul per zaadsoort in hoeveel pakjes je
wilt bestellen. Noteer telkens de totaalprijs, bereken het
eindtotaal en vul dat in op de lijst. Bereken je korting,
tel de som van je bestelde boeken en het eventuele
lidmaatschap erbij. Stuur je lijst voor 15 december naar
het besteladres dat vermeld staat bij je afdeling (p. 2328). Vergeet niet om je naam, adres en lidnummer in te
vullen op de bestellijst.
• Betalen: Stort het bedrag voor 15 december op het
rekeningnummer dat vermeld staat bij het besteladres
van de afdeling waar je bestelt, tenzij het besteladres
van jouw keuze koos voor betaling bij afhalen.
• Afhalen (februari/begin maart):
De afdeling waar je bestelde laat je weten waar en wanneer je de bestelde zaden kunt ophalen.

© Aikon Producties
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▶ ZIN IN NÓG MEER ZADENPLEZIER?
Welkom bij de zadenwerkgroep

Velt leidt de echte ‘zaadfanaat’ graag naar de Veltzadenwerkgroep. Deze Velt-werkgroep organiseert
workshops, voordrachten en ruilmarkten. Hij verspreidt
zaden en de kennis over zaadwinning. Bij de zadenwerkgroep kun je zaden komen ruilen: breng jouw zelf
gewonnen zaden mee, en kies uit een hele waaier aan
bijzondere zaden. Bezoek ook zeker de zadenruilbeurzen Reclaim the seeds (zie p. 11 van deze brochure).
▶ Wat is jouw voordeel als lid?
Kennismaken met de zadenwerkgroep kan iedereen. Wie
graag ook zaden test, ruilt en deelneemt aan activiteiten,
wordt warm aanbevolen om zich aan te sluiten als Veltlid. Als lid krijg je steevast een heleboel extraatjes.
▶ Waar vind je het assortiment?
De zadenwerkgroep heeft geen winkel, maar een wisselende en groeiende verzameling van gekregen zaden.
Die kun je krijgen (verzendkosten of een vrije bijdrage
vragen we wel graag) of ruilen tegen de zaden die je zelf
gewonnen hebt.
▶ Meer info over de zadenwerkgroep?
• www.velt.nu/zadenwerkgroep
• Schrijf je in op de mailinglijst of vraag info op maat via:
info.zadenwerkgroep@velt.be.

Ontdek www.biozaadgoed.be

De liefhebber van ‘speciale rassen’ verwijzen we graag
naar de webshop van Biosano (www.biozaadgoed.be).
In deze webshop vind je meer dan 1000 soorten zaden,
waaronder ook heel wat bijzondere kruiden. Je kunt er
terecht voor een goede selectie van Le Biau Germe, De
Bolster, Semailles, Bingenheimer Saatgut AG en heel wat
kleinere zadenveredelaars zoals De Akelei.
▶ Wat is jouw voordeel als lid?
Leden van Velt krijgen 10 procent korting op de bestelling.
▶ Waar vind je het assortiment?
Het volledige assortiment vind je op www.biozaadgoed.be.
▶ Hoe werkt de aankoop van speciale zaden?
• Bestellen kan het hele jaar door.
• Ga naar de website www.biozaadgoed.be.
Geef je bestelling online in.
• Vergeet niet om je Velt-lidnummer (zie adresetiket of
lidkaart) in te vullen; het geeft je recht op 10 procent
korting. Zonder geldig lidnummer vervalt je korting.
• Na het invullen van je bestelling, krijg je een overzicht
van je bestelling, de kostprijs van de verzending en de
totale kost. Op dat moment kun je kiezen tussen bevestigen of annuleren.
• Je krijgt binnen 1 werkdag een bevestiging van jouw
bestelling per e-mail, met vermelding van de vermoedelijke leverdatum. Als je geen bevestiging ontvangt, dan is
er iets fout en neem je het best contact op met Biosano
(0032- (0)3 664 17 69 - info@biosano.be).
• Biosano levert de zaden via de post.
De factuur wordt samen met de zaden meegestuurd.
Betaal zo spoedig mogelijk het bedrag op de factuur,
met vermelding van de gestructureerde mededeling.
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GROENTEN
Andijvie

Zaaien voor zomerteelt: maart-augustus. Zaaien voor winterteelt: half
juni-half juli. Verlangt een humusrijke,
losgemaakte bodem, die voldoende
kalk bevat en niet te zwaar is bemest.
800 GELE VOLHART
Voor zomerteelt en vroege herfstteelt.
De langwerpige bladeren zijn sterk
ingesneden. Geeft een platte krop met
een geel hart.
800A WALLONNE
Voor zomerteelt en vroege herfstteelt. De gekrulde bladeren zijn sterk
ingesneden.

Artisjok

Zaaien maart-april onder glas. Na
half mei uitplanten op een beschutte
plaats. Dit meerjarig gewas is niet
volledig winterhard, dus afschermen
tegen strenge vorst. De vlezige schutbladeren om de gesloten bloemknoppen zijn oogstbaar.
802 IMPERIAL STAR sel.TAVOR
Tuindersselectie. Produceert 6 à 8
bloemhoofden per plant van ca. 8-10
cm doorsnee.

Aubergine

Warmteminnend gewas. Kan vanaf
maart onder glas worden gezaaid.
803A VIOLETTA LUNGA
Tamelijk vroeg afrijpend met lange,
slanke, donkerpaarse vruchten

800B ZOMERANDIJVIE NUMMER 5
Goed gevuld hart en een zachte
smaak. Uitstekend geschikt voor
stamppot en om te stoven.

803B BLACK BEAUTY
Donkerpaarse, eivormige vruchten van
13 á 14 cm.

800C GEANTE MARAICHERE
Geeft grote goed gevulde kroppen met
fijn getand blad. Geschikt voor herfsten vroege winterteelt.

Zaaien onder glas vanaf eind maart.
Niet voor half mei uitplanten in de vollegrond. Warmteminnend gewas.

800D TRES FINE MARAICHERE
Geeft grote gevulde kroppen met zeer
fijn getand blad. Geschikt voor herfsten vroege winterteelt. Nieuw!
801 NUANCE
Tuindersselectie, voor vroege voorjaarsteelt, zomer- en herfstteelt. Snelgroeiend met uitstekende hartvulling;
hoge opbrengst. Zeer goed bestand
tegen rand, schieten en smet. Ook geschikt voor glasteelt. Zware, uniforme,
geelgroene kroppen.
801A BUBIKOPF
Tuindersselectie. Breedbladig type
andijvie met goed gevuld geelgroen
hart. Snelgroeiende andijvie voor zomer- en herfstteelt. Rechtop groeiend,
middelgrote kroppen.
801B GROSSE PANCALIERE
Zeer fors groeiende krulandijvie, snelgroeiend en inwendig goed van kleur.
Geschikt voor zowel voorjaarsteelt als zomerteelt tot in de vroege herfst. Nieuw!

Augurk

804A HOKUS
Geschikt voor de vollegrond op een
beschutte, zonnige plek. Regelmatig
doorplukken en te dikke vruchten
verwijderen. Kan prima liggend
(vlakvelds) geteeld worden. Sterk en
snelgroeiend; resistent tegen vruchtvuur en mozaïekziekte.

Bieten

Zaaien van april tot juni. Voor zomer- en herfstteelt gebruikt men het
kogeltype.
805 DETROIT - 2 sel. BOLIVAR
Ronde rode zomerbiet. Zaaien vanaf
februari in koude bak, vanaf april tot
eind juni op zaaibed in de vollegrond.
Voor late teelt kan tot eind juli worden
gezaaid.
805A CYLINDRA
Halflange donkerrode biet voor wintergebruik.
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805B EGYPTISCH PLATRONDE
Breedplatronde knol met gladde huid.
Voor vroege voorjaars- en zomerteelt.
Zaaien vanaf februari in de koude bak,
vanaf april tot eind juni in de vollegrond. Voor late teelt kan tot eind juli
worden gezaaid.
805C CHIOGGIA
Zomerbiet met opvallend ringvormig
vruchtvlees, voor vroege- en zomerteelt. Zaaien vanaf april tot eind juni
op zaaibed in de vollegrond. Voor late
teelt kan tot eind juli worden gezaaid.
805D ROBUSCHKA
Krachtig ras met veel loof; ronde
gladde huid en donkerrood vruchtvlees. Uitstekend voor de verse markt,
opslag en verwerking. Deze Bingenheimselectie heeft een aangename,
zoete smaak. Nieuw!
805E GOLDEN
Opvallende geeloranje biet, zoet.

Bindsla of Romeinse sla

Zaaien onder glas vanaf begin maart
tot eind april. Zaaien in de vollegrond
vanaf april tot september. Onder glas
gezaaide slaplantjes uitplanten vanaf
half april. Plantafstand ca. 35 x35 cm.
Zaai, voor een goede oogstspreiding,
om de 2-3 weken, of – nog handiger –
meng enkele rassen voor een langere
oogsttijd.
848A PARRIS ISLAND COS
Bindsla met een lichtgroen hart.
Middelhoog tot hoog opgroeiend.
Knapperig blad met zoete smaak. Kan
lang worden geoogst zonder in kwaliteit achteruit te gaan. Zaaien onder
glas vanaf begin maart tot eind april.
Zaaien in de vollegrond vanaf april tot
september. Onder glas gezaaide plantjes uitplanten vanaf half april.
848B RUBENS
Zeer fraai en gemakkelijk. Vormt een
losse krop van vrij hoog opstaande
donkerrood getinte bladeren. Kan
zowel vers als later gestoofd worden
gebruikt. Zaaien onder glas vanaf
begin maart tot eind april. Zaaien in de
vollegrond vanaf april tot september.
Onder glas gezaaide plantjes uitplanten vanaf half april.
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Bleekselderij

Zaaien april-mei onder glas. Eind mei
uitplanten op 25 cm onderlinge afstand in een greppel van ca 20 cm diep.
854 TALL UTAH
Middelvroeg afrijpend gewas, met
donkergroene lange bladstelen.
Rijk dragend en robuust gewas.
Zaaien vanaf half maart tot half april
in verwarmde kas of broeibak. Zaaien
vanaf begin april tot eind april onder
onverwarmd glas. Zowel voor groene
als voor gebleekte teelt geschikt.

Bloemkool

Voor zomerteelt uitzaaien in maart.
Voor herfstteelt uitzaaien april-mei.
Bloemkool verlangt veel stikstof en kali.
809A ALPHA
Voor weeuwenteelt en vroege voorjaarsteelt
809B SNOWBALL
Geschikt voor glasteelt, weeuwenteelt en vroege voorjaarsteelt. Deze
bloemkool vormt een kleine compacte
bloemkool, hagelwit .
809C FLORA BLANCA
Een oud Nederlands ras met een
mooie witte kop. Het meest geschikt
voor de herfstteelt. Nieuw!
810 GOODMAN
Tuindersselectie. Zomerteelt en vroege herfstteelt. Groeikrachtig gewas
met vaste roosjes van hoge kwaliteit.
Goede zelfdekbaarheid met opstaand
donker blad. Oogst ongeveer 80-85
dagen na uitplanten.
810A ODYSSEUS
Mooie vaste bloemkool, zuiver wit.
Zeer geschikt voor vroege teelt onder
een broeitunnel. Ook geschikt voor
herfstteelt. Nieuw!

Boerenkool en palmkool

Zaaitijd juni tot in augustus. Uitplanten op ca. 50 x 60 cm. Voldoet op alle
grondrassen. Alle rassen zijn geschikt
voor diepvries.
819 WESTLANDSE HALFHOGE
GEKRULDE
De welbekende boerenkool, oogst-

baar van oktober tot december.
819B RODE BOERENKOOL
Prachtig paarsrood blad. Hoe kouder
de nachten, hoe paarser het blad. Een
laat ras dat goed vorst kan verdragen.
Zelfde teelt als gewone boerenkool.
Nieuw!
819C LERCHENZUNGEN
Decoratieve groene boerenkool met
veel langwerpige, gekroesde bladeren,
die als (leeuweriken-)tongen uit de
basis van de plant steken. Oud NoordDuits ras dat veel vorst kan hebben.
Nieuw!

augustus kun je oogsten in het volgende voorjaar. Verdraagt tot 12° C vorst.

Chinese kool – paksoi

Zaaien na de langste dag tot half
augustus. Uitdunnen op ca. 25 cm.
Verlangt goed bemeste en vochthoudende bodem. Gevoelig voor knolvoet.
820 TATSOI - BABY CHOI
Voorloper van de bekende paksoi; het
makkelijkst te telen ras in deze groep.
Mooie rozetjes met korte bladstelen en
daaraan fijn en rond blad. (foto)

822B PALMKOOL NERO DI TOSCANA
Deze Italiaanse boerenkool vormt
lange tongvormige bladeren die uit het
hart van de plant groeien. Zaaien van
april/mei voor vroege uitzaai en van
mei tot einde juli. Het gewas kan ca.
5-6 graden vorst wel doorstaan.

Bosui – stengelui

Zaaien in februari onder glas, of vanaf
maart-april buiten. Ook zaaibaar vanaf
half augustus. Uitplanten in een 10
à 15 cm diep geultje. Dit geleidelijk
aanaarden tijdens het groeiseizoen.
Teeltwijze komt nagenoeg overeen
met die van prei.
862 STENGELUI LONG WHITE
sel. RAMROD
Tuindersselectie. Productief gewas
met lange witte schacht. Aanaarden is
raadzaam.
863 BOSUIEN WITTE VAN LISSABON
Uitje dat jong en vers gegeten wordt,
ook het blad is erg lekker.

Broccoli

Zaaien vanaf maart onder glas en
vanaf mei buiten.
811 BROCCOLI WALTHAM
Zomer- en herfstteelt; gemakkelijk te
telen en oogstzeker.
811A GROENE CALABRESE
Beproefd Italiaans ras sinds 1880. Middellaat met een vrij lang oogsttraject.
811B PURPLE SPROUTING EARLY
Tweejarig gewas: door te zaaien in juli-

820A PAKSOI TAISAI
Een goede paksoi, de witte bladstelen
zijn mals en bros.
820B CHINESE KOOL GRANAAT
Forse, lange, groene kroppen met
witte nerven; vrij gevoelig voor doorschieten en alle koolproblemen

Courgette

Zaaien vanaf april onder glas bij een
temperatuur van ca. 20° C. Vanaf half
mei buiten uitplanten op de plaats van
bestemming op 90 cm. Onderlinge
afstand. Verlangt een zeer vruchtbare,
losse en warme bodem.
806 BLACK BEAUTY
Donkergroene vruchten van 18-22 cm.
806A YELLOW
Rechte, heldergele vruchten met een
zeer goede smaak en kwaliteit.
806B RONDE VAN NICE
Courgette met licht grijsgroene gevlekte schil. Rond van vorm. Struikvormend
en oogstbaar wanneer de vruchten een
diameter hebben van 8-10 cm.

Zadenlijst 2016

806C COCOZELLE VON TRIPOLI
Lange smalle groen gestreepte vruchten.
806D GENOVESE
Vroeg afrijpend Italiaans ras. In ca.
50 dagen oogstbaar. De vruchten zijn
lichtgroen met grijze vlekjes. Oogstbaar bij 20 cm. De vruchten hebben
een mooie gladde schil, zonder ribben.

Doperwt – kapucijner

Zaaien vanaf begin maart tot half mei.
Er kan ook onder glas worden gezaaid,
vanaf half februari in potten of zaaibak.
Uitplanten met potkluit na half maart,
wanneer de planten ca.8-10 cm groot
zijn. Hoe vroeger je zaait en uitplant,
hoe minder last je hebt van de erwtenpeulboorder (wormpjes in je erwten!).
891 DOPERWTEN KARINA
Tuindersselectie. Ook geschikt voor
vroege uitzaai onder glas in februari.
Kenmerkt zich door een constante groei
en hoge opbrengst. Hoogte 60-80 cm.
891A DOPERWTEN
KELVEDON WONDER
Zoete gekreuktzadige doperwt. Van
oudsher een bekend en veel gekweekt
ras met goede smaak. 40-70 cm hoog.
891B DOPERWTEN
EERSTE VROEGE MEI
Geheel rondzadig ras (geelkleurig)
met 6 tot 8 erwten per peul. Kan vanaf
februari worden gezaaid. 140 cm.
891C DOPERWTEN AMBASSADOR
Middelvroeg afrijpend ras, semi bladloos voor gemakkelijk plukken.
De peulen zijn stomppuntig, met dikke
donkergroene ronde erwten. Uitstekende weerstand tegen meeldauw en
fusarium. 80 cm hoog.
891D DOPERWTEN RONDO
Gekreuktzadige lage doperwt. Rijkdragend en resistent ras tegen fusarium
en mozaïekvirus.
891E DOPERWTEN KLEINE
RHEINLANDERIN
Heel lage (40 cm) rondzadige erwt met
tamelijk lange donkergroene peulen.
De peulen groeien per paar en produceren 8-10 ronde, heerlijke erwtjes.
Vroeg en rijkdragend. Nieuw!

891G DOPERWTEN PROGRESS
Oude kreukzadige en dus zoete erwt.
Laag (50 cm) en vrij vroeg ras. Goede
productie van donkergroene peulen
met daarin telkens negen zoete erwtjes. Geschikt voor kleinere (moes)tuinen. Nieuw!
892 CAPUCIJNER
BLAUWSCHOKKERS
Paarsen bloemen en peulen, met
daarin de typisch smakende erwten;
minder gevoelig voor vogelvraat.
190 cm.
892A ROZIJNERWT
Eeuwenoud kapucijnerras met paarse
bloemen en groene peulen. Pluk en
dop deze erwt onrijp, zoals doperwt,
maar oogst ook de rijpe zaden voor de
soep. Die droge zaden lijken op rozijntjes en hebben een fraai kleurpatroon.
Hoogte ca. 80-100 cm. Nieuw!

Eikenbladsla

Teeltwijze komt nagenoeg overeen
met kropsla, maar vormt geen vaste
gesloten krop. Gebruik als snijsla,
pluksla of als hele krop. Zaai, voor een
goede oogstspreiding, om de 2-3 weken, of – nog handiger – meng enkele
rassen voor een langere oogsttijd.
846 RED SALAD BOWL
Licht gekrulde rode eikenbladsla. Geschikt als pluksla. Zeer groeikrachtig
en decoratief.
846A GREEN SALAD BOWL
Licht gekrulde groene eikenbladsla.
846B COCARDE
Grote bronsrode/groene niet kroppende, oude Franse pluksla. Eikenbladsla.
846C CATALOGNA
Stevige donkergroene (pluk)sla met
lange ingesneden bladeren.

Exotische mosterd

Veelal uit Azië en China afkomstige
rassen die onder normale omstandigheden (of onder glas geteeld) goed
willen groeien in ons klimaat. Oogst
als baby leaf (snijsla), als hele krop,
of als pluksla. Zaaifstand: tussen 5
en 30 cm. Zaai om de 3 weken een
klein beetje, voor continue productie.
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Gevoelig voor knolvoet.
850 OSAKA RED PURPLE SEGAL
Pittige mosterdsmaak; heel decoratief
paars blad.Te gebruiken als stoofgroente of als rauwkost. Zeer vitaminerijk en snelgroeiend gewas.
850A MUSTARD TOKYO BEKANA
De gegolfde bladeren op de smalle
witte bladstelen zijn lichtgroen. Japanse selectie uit Chinese kool; heel
makkelijk te kweken. Prima rauw en
voor roerbakken; milde smaak.
850B MIZUNA PURPLE FRILLS
Heel fijn ingesneden blaadjes met een
dieppaarse kleur. Pittige smaak.
850C SERIFON
(Grün im schnee)
Zeer winterharde oude groente uit
Zuid-China, met een opgericht rozet
van lange, donkergroene , getande
bladeren; pittige smaak. Zaaien juliaugustus.
850D MIZUNA (GROENE)
Dit raapsteeltje, met zijn fijn ingesneden frisgroene blaadjes met een pittige smaak, wordt al eeuwen in Japan
gekweekt. Het is bijvoorbeeld heerlijk
in salades. Goed voor vroege en late
teelt. Verlangt een zonnige standplaats en verdraagt wat vorst. Nieuw!

Kliswortel

852E TONKINOKAWA
Japanse variëteit van de bekende
kliswortel, waarvan de zaden zo
heerlijk aan de kleren blijven hangen.
Alleen de wortels, die in dit eerste jaar
gevormd worden zijn eetbaar. Je kunt
de wortels gebruiken zoals schorseneren. Zaaien van maart tot juni. Maak de
grond eerst goed los vanwege de diepe
beworteling. De oogst geeft in juni tot
september, afhankelijk van de zaaitijd,
een lange bruine wortel. Uiterlijk na
5 of 6 maanden oogsten. Het jaar na
het zaaien schiet de klis in de bloei. De
distelachtige bloemen worden druk
bezocht door hommels en vlinders.

Knolselderij

Zaaien van mei tot juli in een humusrijke vochtige bodem. Uitplanten op
25-30 cm in een geultje van ca. 15 cm
diepte. Voorkom groeistoornissen
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bij het verplanten door watergebrek.
Tijdens de groei geleidelijk het geultje
aanaarden, waardoor er mooie witte
knollen ontstaan.
855 EHUD (type Caesar)
Tuindersselectie. Snelgroeiende en
goed loof ontwikkelende knolselderij.
Bestand tegen septoria. Mooie knollen, lichtbruin. Goed bestand tegen
doorschieten.
855A MONARCH
Tuindersselectie. Vormt forse, zeer
vaste knollen met zuiver wit vruchtvlees, dat ook na bewerking wit blijft.
Zeer sterke ontwikkeling, oogstzeker
en productief. Nieuw!

Knolvenkel

Zaaien van mei tot juli in een humusrijke vochtige bodem. Uitplanten op
25-30 cm in een geultje van ca 15 cm
diepte. Voorkom groeistoornissen
bij het verplanten door watergebrek.
Tijdens de groei geleidelijk het geultje
aanaarden, waardoor er mooie witte
knollen ontstaan.

807A GELE TROS
Sterk ras voor de vollegrond; de vruchten zijn niet groen maar witachtig. Voor
een goede smaak op tijd oogsten. Het
uiteinde van de komkommer kan soms
(bij groeistagnatie) iets bitter worden.
807B MARKETMORE
Prachtig landras (veldkomkommer)
met behoorlijk goede teeltresultaten.
De vrij dikke, smakelijke vruchten worden ruim 20 cm lang en 5 cm dik.

Koolrabi

Zaaien vanaf maart onder glas en
vanaf april tot juli in de vollegrond.
Groeit op alle grondsoorten.
821 LANRO
Tuindersselectie. Lichtgroene knollen
met wit vruchtvlees.
821A SUPERSCHMELZ
Witte reuzenkoolrabi, wordt niet voos.
821B DELIKATESS BLAUWE
Vormt violette knollen met vrij veel
omblad. Geschikt voor latere oogst.

857 ROMANESCO
Traditionele Italiaanse variëteit
van knolvenkel; geschikt voor de
herfstteelt. Het gewicht van de knollen
(eigenlijk: de verdikte stengels) ligt tussen de 500 en 1000 g. Nieuw!

821C AZUR STAR
Het allervroegste ras, geschikt voor
zowel vollegrondsteelt als voor serres.
Platrond en diep paarsblauw, weinig
schietgevoelig. Nieuw!

857A FINO
Tuindersselectie. Voorjaars- en zomerteelt. Vrij tolerant tegen schieten.

Zaaien vanaf mei tot half juni. Uitdunnen of uitplanten op 35 cm. Kan tot
december worden geoogst. Bewaren
door in te kuilen.

Komkommer

Broeikomkommers zaaien onder glas
bij een temperatuur van ca.20-22° C
zijn geschikt voor lichtgestookte en
koude kas. Vollegrond: komkommer
voorzaaien onder glas en na half mei
uitplanten op een beschutte plaats.
807 SONJA
Tuindersselectie. Donkergroene bittervrije, gladde vruchten van ca. 30-35 cm
lang en goed zieketeresistent. Productief en zeer populair ras met een prima
smaak. Geschikt voor vlakveldsteelt of
een teelt aan draad in de vollegrond.
(foto)

Koolrapen

822 WILHELMSBURGER
(gele roodkop)
Ouderwetse groente. Vrij gemakkelijk te telen. Goed te combineren als
nateelt, wanneer bijv. vroege aardappelen zijn geoogst. De knollen zijn
bestand tegen nachtvorst.

822A HELENOR
Tuindersselectie; compacte en krachtige koolraap met mooie, ronde geelvlezige knollen. Uitstekende bewaring.
Nieuw!

Kool – sluitkool

De vroege rassen zijn geschikt voor
weeuwenteelt (zaaien 2de helft september tot half oktober). Voor zomerteelt: zaaien in februari tot april onder
glas. Voor herfstteelt: zaaien half
maart tot mei. Voor winterteelt, afhankelijk van het ras, zaai je van begin mei
tot eind juni. Kool verlangt een goede
voedzame bodem.
812 WITTEKOOL MARNER
LAGERWEISS
Goed houdbare wittekool, kan lang
worden bewaard. Oogstbaar oktoberdecember.
812A WITTEKOOL ROEM VAN
ENKHUIZEN
Relatief snelgroeiende, zware wittekool. Zeer geschikt voor het maken
van zuurkool (september) Wel barstgevoelig, dus op tijd oogsten.
812B WITTEKOOL HOLSTEINER
PLATTE
Oud Duits ras. Grote platronde kool
met stevig omblad. Ideaal voor het
maken van zuurkool en inmaak. Niet
geschikt voor langdurige bewaring
door inkuilen en dergelijke.
813 SPITSKOOL EERSTELING
Makkelijk, snelgroeiend kooltje, dat
je op 30 cm mag uitplanten; zaai van
maart tot juli. Milde smaak; ideaal voor
rauwkost en roerbakken.
813A SPITSKOOL FILDERKRAUT
Grote spitskool uit Zuid-Duitsland,
beroemd om z’n milde smaak. Ook
een klassiek zuurkoolras. Oogstbaar
oktober-november.
813B SPITSKOOL COEUR DE BOEUF
Voor vroege, zomer- en vroege herfstteelt
geschikt ras. Oogstbaar tot in oktober.
Lichtgroen. Ook geschikt voor glasteelt.
813C SPITSKOOL KALIBOS rood
Rode, vrij vroege spitskool. Inspirerend
in de keuken! Nieuw!
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Kropsla – ijsbergsla

Zaaien vanaf februari onder glas en
vanaf april tot half augustus in de vollegrond. Zaai slazaad niet bij een temperatuur die hoger is dan 20° C en niet
in de volle zon. Zaai, voor een goede
oogstspreiding, om de 2-3 weken, of
– nog handiger – meng enkele rassen
voor een langere oogsttijd.
814 RODEKOOL MARNER LAGERROT
Voor langdurige bewaring. Geeft middelgrote kool met vrij veel omblad.
Oogsttijd oktober-december. (foto)
814A RODEKOOL DRUMHEAD
Oude winterharde variëteit uit de
jaren 1860. Is gemakkelijk te kweken
op kleine onderlinge afstand. Produceert stevige kolen voor teelt in de late
zomer tot Kerstmis. Zaaien van begin
maart tot half april (koude bak) en van
half april tot half mei in zaaibak of op
zaaibed. Oogstbaar september tot
december.
815 SAVOOIEKOOL
WINTERFURST – 2
Platronde, donkergroene savooiekolen met een heerlijke smaak. Uitermate geschikt voor de late teelt en
winterhard. Oogstbaar vanaf oktober
tot in december.
815A SAVOOIEKOOL
BLOEMENDAALSE GELE
Een oud gewaardeerd ras dat vrij
spitse kolen vormt. Kan lang blijven
staan. Oogstbaar vanaf november.
Goed bestand tegen vorst.
816 SAVOOIEKOOL VORBOTE – 3
Vroeg afrijpend, iets spits van vorm;
ook geschikt voor teelt onder glas, en
overwinteren. Weeuwenteelt: zaaien
september-oktober, onder koud glas
overwinteren, uitplanten maart en
oogstbaar vanaf juni.
816A SAVOOIEKOOL
WESTLANDSE PUTJES
Donkergroen gekroesde kool, waarvan
de bovenste bladeren niet geheel gesloten zijn. Deze savooiekool kan enige
vorst verdragen. Oogstbaar september
tot december. Goed bewaarbaar.

842 MEIKONINGIN
De bekende kropsla voor glasteelt en
vroege voorjaarsteelt. Zaaien onder
glas vanaf begin maart tot eind april.
Zaaien in de vollegrond vanaf april
tot september. Onder glas gezaaide
slaplantjes uitplanten vanaf half april.
842A SUZAN
Oud en bekend ras. Geeft een middelgrote tot grote goed gesloten krop.
Goed bestand tegen doorschieten.
Geschikt voor uitzaai april-augustus.
Zaaien onder glas vanaf begin maart
tot eind april. Zaaien in de vollegrond vanaf april tot september.
842B TWELLOSE GELE
Ouderwetse malse botersla voor
de zomerteelt. Goed bestand tegen
warm weer. Geeft goedgesloten ronde
kroppen. Groengeel. Zaaien onder
glas vanaf begin maart tot eind april.
Zaaien in de vollegrond vanaf april
tot september. Onder glas gezaaide
slaplantjes uitplanten vanaf half april.
842C ZWART DUITS
Lichtgroene zomersla, die niet snel
doorschiet. Heeft compact, enigszins
gebobbeld blad. Vooral geschikt voor
de zomer- en herfstteelt. Zaaien onder
glas vanaf begin maart tot eind april.
Zaaien in de vollegrond vanaf april tot
september.
842D KROPSLA HILDE 2
Voorjaars- en zomerteelt; stevige, malse kroppen. Zaaien onder glas vanaf
begin maart tot eind april. Zaaien in
de vollegrond vanaf april tot september. Onder glas gezaaide slaplantjes
uitplanten vanaf half april.
843 KAGRANER SOMMER
Goed bestand tegen warm weer. Geeft
goed gesloten ronde kroppen met vrij
dik omblad. Geschikt voor zomer- en
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herfstteelt. Zaaien onder glas vanaf
begin maart tot eind april. Zaaien in de
vollegrond vanaf april tot september.
843A WONDER DER 4
JAARGETIJDEN
Rode kropsla, mals. Zaaien onder
glas vanaf begin maart tot eind april.
Zaaien in de vollegrond vanaf april tot
september.
844 TIVONA LMV
Tuindersselectie van Vitalis. Middelgroene kropsla met sterke onderkant.
Heeft een langzame open kropvulling en is daardoor bestand tegen
rand. Geschikt voor de voorjaarsteelt,
zomerteelt en herfstteelt. Tevens
bladluisresistent.
844B IJSBERGSLA GREAT LAKES
Het oudste (1941, USA) ijsbergslaras.
Donkergroene krop, goed schietresistent. Nieuw!
844C IJSBERGSLA IJSKONINGIN/
REGINA DEI CHIACIA
Dit oude ras (voor 1883!) heet ook
Reine des Glaces, of zelfs Frisée
de Beauregard. Deze bataviasla groeit
vlot en schiet toch niet snel door.
Mooie kroppen met prachtig ingesneden blad. Ook dit is een voorloper van
ijsbergsla, maar dan gemakkelijker te
kweken. Nieuw!
845 IJSBERGSLA STYLIST
Tuindersselectie. Geeft een mooi gevormde krop en is sterk bestand tegen
rand en bolrot. Heeft mede hierdoor
een zeer goede inwendige kwaliteit.
Heeft een lang oogsttraject met een
goede veldhoudbaarheid. Aanbevolen
voor het hele seizoen.
845A BATAVIASLA
GRAZER KRAUTHAUPTEL
Traditioneel Oostenrijkse variëteit uit
de regio rond de stad Graz. Helgroene,
knapperige bladeren met een dunne
rode rand. Is schotvast en heeft een
goede meeldauwresistentie.
845B BATAVIASLA BLONDE DE PARIS
Zaaien vanaf maart tot begin augustus. Oud Frans ras, dat het midden
houdt tussen ijsbergsla en kropsla.
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845C IJSSLA SALADIN
Vormt vrij grote kroppen met los
omblad. Gemakkelijk te telen. Zaaien
vanaf februari onder koud glas, vanaf
april tot augustus in de vollegrond.
Uitplanten op 30-35 cm. Onderlinge
afstand. Weinig gevoelig voor rand.
845D BATAVIASLA
MARAVILLA DE VERONA
Heeft prachtig groen met rood getint
blad. Een kropsla die heet en vochtig
weer trotseert. Lekker knapperig en
zoet. Zaaien onder glas vanaf begin
maart tot eind april.

Krulsla

Zaaien vanaf februari onder glas en
vanaf april tot half augustus in de vollegrond. Zaai slazaad niet bij een temperatuur die hoger is dan 20° C en niet
in de volle zon. Zaai, voor een goede
oogstspreiding, om de 2-3 weken, of
– nog handiger – meng enkele rassen
voor een langere oogsttijd.
849 LOLLO ROSSA sel. TUSKA
Tuindersselectie. Royale donkerrode
Lollo Rossa, met zeer goede veldhoudbaarheid. Dun zaaien op rijen. Ku je al
in een jong stadium oogsten.
849A LOLLO BIONDA
Snelgroeiende sla, kan ook onder glas
worden geteeld. De kroppen zijn klein
van omvang, met knapperig krullend
gevuld blad.

Meloen – watermeloen

Zaaien in april onder glas en half mei
uitplanten op een beschutte plaats in
de tuin. Je teelt het best onder koud
glas voor een hogere opbrengst.
824A WATERMELOEN SUGAR BABY
Mooie kleine donkergroene watermeloen van ongeveer 1,5 á 2 kg. Je teelt
het best in de kas of platte bak.
824B WATERMELOEN
CRIMSON SWEET
Groen of lichtgroen gestreepte watermeloen, tot 12 kg, met rood vruchtvlees. Dit ras dateert van 1964 en
groeit het best in de serre. Nieuw!

825 HALE’S BEST
Grijsgroen met donkere strepen.
Vruchtvlees helder oranje/geel met
goede zoete smaak. Geeft kleine
vruchten van 500 g tot 1 kg per stuk.
825B CANTALOUPE RETATO DEGLI ORTOLANI
Italiaanse netmeloen met geel/crème
schil en ondiepe segmentverdeling.
Vruchtvlees is oranje, sappig en zeer
aromatisch zoet . Deze meloenen
bereiken een gewicht van ca.2 kg.

Paprika – peper

Zaaien onder glas en na half mei
uitplanten op een beschutte plaats. Je
teelt het best onder glas. Verlangt een
vruchtbare bodem.
826SWEET CALIFORNIAN WONDER
Geblokt type paprika, afrijpend van
groen naar rood. Hoge opbrengst.
826A GOLDEN CALIFORNIAN
WONDER
Groen afrijpend naar geel. Zoet en
geschikt voor de klimmende teelt.
826B CORNO DI TORO ROSSO
Zoete paprika, ook wel Rode Stierhoorn genoemd. Lengte: 20 cm;
doorsnee: 5 cm.
827 PEPERS HABANERO (HOT CHILI)
Zeer hete chilipeper; rijpt rood-oranje
af. 2-6 cm lang.
827A HUNGARIAN HOT WAX
Langwerpige peper, geel afrijpend
naar oranje. Medium hete chilipeper.
827B CAYENNE
Middellange rode, hete peper; ook
geschikt om te drogen.

Pastinaak

Zaaien mei-juni en uitdunnen op 15
cm. Oogstbaar oktober tot april.
828 WHITE GEM
Oud Engelse variëteit. Halflang ras, kegelvormig, dat goed bestand is tegen
vorst. Geeft wit vruchtvlees, vrij zoet.
828A TRUE AND TENDER
Lange conisch vormige wortel van
goede kwaliteit, goede resistentie

tegen wortelrot.
828C AROMATA
Bingenheimerselectie met slanke wortels, die zoet, stevig en sappig zijn. Ook
lekker als rauwkost. Nieuw!

Peterselie

Zaaien van maart tot augustus.
829 GRUNE PERLE
Rijkdragend ras met zwaar gevulde
stengels, ook geschikt om te laten
overwinteren.
829A GEWONE SNIJ
Snijpeterselie is de oorspronkelijke,
gladbladige vorm van peterselie;
aromatischer, productiever en gemakkelijker te kweken dan de gekrulde
versie. Nieuw!
830 DARK ITALIAN
(Giante di Italia)
Platbladig type peterselie, donkergroen en heel aromatisch.

Peul

Zaaitijd eind februari tot mei. Verlangt
een voedzame en goed vochtdoorlatende bodem. Onderlinge rijafstand
voor stampeulen ca 50 cm. Voor rijspeulen het rijshout of gaas op ca. 100
cm, in de rij op elke 3 à 4 cm afstand.
Raadzaam is om peulen altijd jong te
plukken.
893 NORLI (hoogte 60 - 80 cm)
Rondzadig, dus geschikt voor de
vroegste teelt. Blijvend malse peulen
zonder vlies, wel regelmatig plukken.
Best telen langs kort gaas of rijshout.
893B AMBROSIA (hoogte ca.70 cm)
Rijkdragend gewas met middelgrote
lichtgroene peulen. De peulen zijn ook
nog lekker als ze al gevuld zijn met
erwten, dus als suikererwt.
894 HERAUT (hoogte 140 - 160 cm.)
Geeft een rijkdragend gewas, iets grovere peul. Middelvroeg afrijpend.
894A GRIJZE ROODBLOEIERS
(hoogte 90-100 cm)
Geeft een rijkdragend gewas, iets
fijnere peul. Laat afrijpend.
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894B HENDRIKS
(hoogte ca. 180-200 cm)
Lange oogstperiode. Zeer betrouwbaar en sterk ras. Weinig gevoelig voor
Fusarium.
894C ZWITSERSE REUZEN
(hoogte ca. 150-170 cm)
Paarsroze bloemen en vervolgens
heerlijk zoete peulen. Grote peulen
van ca. 12 cm.

Pluk-/snijsla
en aanverwanten

Een mix van allerlei slatypes geschikt
om te snijden en te plukken. Voor
uitzaai vanaf april tot augustus op
rijen. Dicht zaaien en niet uitdunnen.
De jonge blaadjes ca. 2 cm boven de
grond afsnijden, waarna de stelen
weer uitgroeien voor een volgende
oogst. Reeds 4 weken na uitzaai
oogstbaar.
847 BABYLEAF - SPICYMIX
Mix van diverse slatypes en exotische
(pittige) groenten. Zeer vitaminerijk. Al
3-4 weken na uitzaai oogstbaar. (foto)

bladeren. Uiteindelijk gaan de planten
schieten en wordt het tijd voor een
nieuw zaaisel.
847E SNIJLOF BIONDA DI TRIESTE
Deze snijlof wordt door de Italianen
cicoretta genoemd en heeft afgeronde
lichtgroene bladeren. Heeft een aangename, iets bittere smaak; heerlijk in
slaatjes. Reeds na 5 weken oogstbaar.
Zaaien van januari tot maart onder
glas of broeitunnel. Vanaf maart tot
augustus op regels in de vollegrond.
Afstand tussen de regels ca. 20 cm.
Dun zaaien, uitdunnen niet nodig.
Zaaisel vochtig houden totdat zaden
ontkiemen. Kiemduur ca. 1 week,
afhankelijk van de temperatuur. Maak
een fijn zaaibed en zaai niet dieper dan
0,5-1 cm. Meerdere malen zaaien zorgt
voor een langere en meer gespreide
oogst. Heeft maar weinig of geen
bemesting nodig. Oogst wanneer de
blaadjes ca. 10-15 cm hoog zijn. Snijd
kort boven de grond af. De plantjes zullen weer uitlopen en kunnen dan nog
een tweede keer gesneden worden.
847F AMERIKAANSE ROODRAND
Oud ras. Rood-groen, licht gekruld
blad. Gemakkelijke teelt. Nieuw!
847G WITTE DUNSEL
Vrij dicht gezaaid geeft dit ras een lichtgroene snijsla met mals, iets gekruld
blad. Geschikt voor de vroegste teelt;
onder glas zaaien kan al vanaf half
januari. Dit ras geeft ook – later – losse
kropjes, als je plant op minstens 20 x
20 cm. Nieuw!

847A BLADBIET RUBY RED
Bladbiet met groen blad en fijne rode
nerf en rode steel. Nieuw!
847C GROENE MELDE
Een overvloed aan groen blad, bijvoorbeeld gekookt als spinazie; maar dan
veel makkelijker te telen.
847D BLACK SEEDED SIMPSON
Snelgroeiende sla, vormt geen krop.
De bladeren zijn geelgroen, ze hebben een mooie en iets gebobbelde
bladstructuur. Regelmatig plukken is
van belang voor de malsheid van de

847H BULLS BLOOD
Dit tweedoelige ras dateert van 1840!
Je oogst de bietjes wanneer ze nog
jong zijn en/of je snijdt (regelmatig) de
jonge, dieprode blaadjes voor salades.
Zaaiafstand in de rij: 2 cm. Nieuw!

Pompoen

Zaaien vanaf half april onder glas. Uitplanten na half mei met een onderlinge afstand van minimaal 1 m. Verlangt
een voedzame en humusrijke bodem.
De soort Cucurbita moschata heeft een
warmere standplaats nodig.
831 FUTSU BLACK
(Cucurbita moschata)

Rankende Japanse pompoen, rond en
iets geribde vruchten met een doorsnee van ca. 10-15 cm. De blauwgroene vruchten rijpen naar oranje bruin
toe. Kunnen een gewicht bereiken van
ca. 0,5 tot 1,5 kilo Heeft een zoete, iets
nootachtige smaak.
831A MUSCAT DE PROVENCE
(Cucurbita moschata)
Geeft middelgrote platte vlakronde
vruchten met diepe ribben. Heet een
groen/beige schil, afrijpend naar
oranje/crème met oranje vruchtvlees
dat naar muskaat smaakt. Een sterke
groeier. De vruchten zijn lang houdbaar.
831B WALTHAM BUTTERNUT
(Cucurbita moschata)
Rankend ras met crèmekleurige
vruchten. Kleine zaadholte, vrij zacht
(iets nootachtig) . Het vruchtvlees van
de butternut kan in vele gerechten
worden verwerkt.
831C JACK O’LANTERN
(Cucurbita pepo)
Deze pompoen wordt met Halloween
veel gebruikt als lantaarn. Het vruchtvlees is heel matig van smaak. De
planten hebben een korte rank. Pas
laat in het seizoen, tijdens de afrijping,
beginnen de vruchten van groen naar
oranje te kleuren.
831D MARINA DI CHOGGIA
(Cucurbita maxima)
Decoratieve platte, diepribbige tulbandvormige pompoen met geeloranje vruchtvlees dat smaakvoller wordt
naarmate de pompoen afrijpt.
831E GELE CENTENAAR
Oud, grootvruchtig ras voor liefhebbers. Onregelmatig rond van vorm en
rozegeel van kleur. 15 tot 30 kg. Nieuw!
832 UCHIKI-KURI
(Cucurbita maxima)
Type oranjekleurig bewaarpompoen
die een gewicht kan bereiken van 1-2 kg.
832A GROENE HOKKAIDO
(Cucurbita maxima)
Groene platronde pompoen, geschikt
voor langdurige bewaring. Heeft geel
dik en zoetachtig vruchtvlees. Doorsnee ca. 15-20 cm. Gewicht 1-2 kg. Zeer
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decoratief in combinatie met andere
pompoenenrassen.
832B TABLE ACE (Cucurbita pepo)
Prachtige zwart/groene bewaarpompoen van Acorntype (eikelvormig).
Afmeting is 12-15 cm. Het gele vruchtvlees is opvallend zoet en iets nootachtig . Lang houdbaar. Opbrengst 5-6
vruchten per plant met een gewicht
van ca.1 kg.
832C SOLOR (Cucurbita maxima)
Rankende oranje pompoen met een
gemiddeld vruchtgewicht van ca. 1 kg.
Bloeit tot 10 dagen vroeger dan het
standaardras Uchiki kuri, bewaart beter.
832D BLUE KURI
Blauwgrijze Hokkaido-pompoen, met
een doorsnede van 20-30 cm. Afgeplat
rond. Zoete, notige smaak. ‘Kuri’ is
Japans voor ‘kastanje’, dus er is geen
verband met kerrie. Goed te bewaren.
Nieuw!

Postelein

Zaaien vanaf half april (onder glas).
Mei-half augustus in de vollegrond.
Verlangt veel warmte en vocht.
833 GEWONE GROENE
Bescheiden plantje met vlezige blaadjes. De blaadjes kunnen zowel rauw als
gestoofd gegeten worden en hebben
een friszure smaak.
Zaaien vanaf april onder glas en vanaf
half mei tot augustus in de vollegrond
op een beschutte plaats. Om regelmatig verse postelein te kunnen oogsten
raden we aan om maandelijks een
beetje te zaaien.
833A WINTERPOSTELEIN
Heel gemakkelijke wintergroente en
bodembedekker, die zich ook probleemloos uitzaait. De lepel- tot ruitvormige blaadjes groeien in rozetten,
en smaken fris. Een aanrader voor elke
winterse moestuin – ook in de serre.
Nieuw!
833B GELE BREEDBLADIGE
De gele bladeren zijn breder en malser
dan die van groene postelein. Breedwerpig, maar dun zaaien voor een
gezond gewas. Nieuw!

Prei

Zomerprei: zaaien december-januari
onder glas. Herfstprei: zaaien maartapril. Winterprei: april-half mei, bij
voorkeur onder glas.
834 BLAUWGROENE WINTER
sel. ATLANTA
Tuindersselectie. Laat afrijpend ras.
Oogstbaar januari-april.
835 HERFSTREUZEN – HANNIBAL
Geschikt voor herfst- en vroeg winterteelt. Donkergroen rechtopstaand loof
met dikke schacht.
835A BLAUWGROENE HERFST
Zaaien vanaf half maart tot eind april
op zaaibed. Oogstbaar vanaf september tot in december afhankelijk van
zaaitijd en teeltwijze.
835B HERFSTREUZEN CARENTAN
Een multifunctionele prei, die zowel
voor herfst- als vroege winterteelt geschikt is. Mooie lange witte schachten.
836 ZWITSERSE REUZEN HILARI
Tuindersselectie. Voor zomer en vroege
herfstteelt. Al zaaibaar in decemberjanuari voor extra vroege oogst.
836A BULGAARSE REUZEN
Prachtig oud ras, dat zeer geschikt is
voor primeurteelt en vroege herfstteelt. Bij goede bemesting groeien
ze uit met zeer lange witte stelen en
heldergroen bovenblad. Zaaien onder
glas vanaf begin februari tot half
maart, of vanaf half maart tot half april
op zaaibed. Oogstbaar vanaf september tot november afhankelijk van
zaaitijd en teeltwijze.

Raapstelen

Zaaien februari-maart onder glas
en vanaf april tot in augustus in de
vollegrond.
840 BLADMOES NAMENIA
De fijnere raapsteel van zeer goede
kwaliteit.

Radijs, rammenas en daikon

Zaaien onder glas vanaf februari (bij
voorkeur kortlooftype) tot april. Zaaien
in de vollegrond vanaf half april tot
half augustus. Verlangt een losse en
voedzame bodem.
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837 SAXA 2
Ronde radijs met kort loof, ook geschikt
voor uitzaai onder glas in decemberjanuari, voor extra vroege oogst.
837A CHERRY BELLE
Rode radijs die niet gauw voos wordt.
837B FRENCH BREAKFAST
Halflange radijs met witte punt. Zaaien
vanaf half april tot half augustus in de
vollegrond.
837C ORIENTAL ROSA
Halflange roze radijs. Zaaien vanaf half
april tot half augustus in de vollegrond.
837D RONDE WITPUNT
Ronde rode radijs met witte onderkant. Zaaien vanaf half april tot half
augustus in de vollegrond.
837E GIANT OF SICILY
Grote (5 cm) ronde zomerradijs, helder
rood; oud ras uit Sicilië. Snel groeiend,
met milde smaak. Zaaien vanaf half
april tot half augustus in de vollegrond.
837G IJSKEGEL
Lange witte radijs, ook geschikt voor
de latere teelt. Zaaien vanaf half april
tot half augustus in de vollegrond.
838 RAMMENAS
RONDE ZWARTE WINTER
Wordt pas in juli gezaaid en moet in
oktober-november geoogst worden,
voor het gaat vriezen. Je kunt ze in nat
zand op een koele plaats bewaren.
838C DAIKON LAURIN
Bingenheimselectie. Deze halflange
witte radijs (ook rettich genoemd) is
van uitzonderlijk goede inwendige
kwaliteit. Prima smaak en fijn vruchtvlees. Geschikt voor vroege en late
teelt, ook onder koud glas. Nieuw!

Raap – knol

Dun uitzaaien in rijen met ca. 25 cm tussenruimte. Later uitdunnen. Oogstbaar
als de knollen 5 cm diameter hebben.
839 VROEGE PLATTE ROODKOP
Tweekleurige knol. Snelgroeiend knolgewas dat zowel in het voorjaar als in
het najaar kan worden gezaaid. Zaaien
in maart/april op rijen, dun zaaien en na
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opkomst uitdunnen in de rij op 10 cm.
839A HERFSTRAAP GOLDANA
Ook bekend als Goudbal en Boterknol. Zaaien in het voorjaar en begin
augustus.
839B PLATTE WITTE MEI
(meiraapjes)
Platronde knol met wit vruchtvlees.
Snelgroeiend knolgewas voor het
voor- en najaar.

Rucola

841 WILDE RUCOLA
(WILD ROQUETTE)
Heerlijke Italiaanse snijgroente met
sterk vertakte bladeren, langzaam
groeiend.

856 GROENE WITRIBBIGE
Donkergroen loof en witte bladnerven
en stelen.
856A RHUBARB CHARD
Rode snijbiet; pas zaaien vanaf half
april wegens de schietgevoeligheid;
heel decoratief.
856B PERPETUAL SPINACH –
ERBETTE
Groene snijbiet, die je als ‘eeuwige’
spinazie kunt oogsten
856C FIVE COLOURS – MIX
Decoratief mengsel in verschillende
kleuren. (foto)

841A COLTIVATA
Lekker pittig gewas, gemakkelijk te telen. Een rucola met iets voller blad. Snelgroeiend, na enkele weken oogstbaar.
Zaaien in april op rijen. Uitdunnen op
10 cm. Verlangt een diep losgemaakte,
voedzame bodem. Oogstbaar van
oktober tot februari.

852A VERBETERDE REUZEN
NIET-SCHIETERS
Oud ras dat lang kan blijven staan.
852H HAVERWORTEL
Een echte vergeten groente. Teelt en
bereiding zijn als schorseneer, maar de
wortels zijn wit en onregelmatiger. In
het Engels vegetable oyster genoemd,
omwille van de fijne smaak. Nieuw!

Snijbiet

Zaaien vanaf half maart tot eind juli.
De stelen en het blad zijn oogstbaar
van zodra het gewas ca. 15 cm hoog
is. De planten lopen telkens opnieuw
uit. Voorkweken vanaf half maart,
of zaaien in de volle grond van april
tot eind juni. Voor de oogst van jong
blad kun je ook zaaien op 5 cm. Voor
grote bladeren en stelen plant je uit op
minimaal 20 cm.

895A RICCIO AMERICA
(TURKSE SPINAZIE)
Zomer- en herfstspinazie met donkergroen, sterk gebobbeld blad. Uitstekende smaak en textuur. Vrij schietbestendig. Ook wel Turkse spinazie
genoemd.
896A VROEG REUZENBLAD
Scherpzadig ras, een snelle groeier.
Speciaal geschikt voor een vroege
teelt. Zaaien vanaf januari onder glas
en vanaf half februari tot begin april in
de vollegrond, en weer vanaf begin augustus. Oogsten kan na 4 tot 6 weken.
896B RONDZAAD ZOMER
Rondzadig ras. Dit Noormantype
groeit en schiet duidelijk trager dan
Vroeg Reuzenblad. Dit ras kan ook na
begin april gezaaid worden.

Schorseneren

852 HOFFMANNS SCHWARZE PFAHL
Tuindersselectie uit Duitsland. Lange
en zeer goed houdbare wortels.

een bakje onder glas voorzaaien. De
kieming is traag (ca. 3 weken). Een
ruime plantafstand (minimaal 60 cm) is
gewenst. Zaait zich de volgende jaren
vlot uit, in mei.

856D GEWONE GROENE
In het Engels heet dit gewas Perpetual
Spinach: deze gemakkelijk te telen
bladgroente gebruik je als spinazie,
maar je hoeft slechts één keer in
maart te zaaien. Daarna kun je tot het
volgende voorjaar regelmatig het blad
snijden. Dit ras heeft dunne bladstelen
met vooral veel groen blad. Nieuw!

Snijselderij

Zaaien vanaf april tot juni op een niet
al te zonnige plaats.
853 GEWONE GROENE SNIJ
sel. EARLY BELLE
Tuindersselectie. Donkergroen ingesneden blad, goede productie.

Spinazie

Verlangt een vochthoudende, humusrijke bodem.
895 NIEUW-ZEELANDSE SPINAZIE
Behoort tot de familie van postelein.
De blaadjes en stengeltoppen plukken van juni tot de vorst. In april in

896C WINTERSPINAZIE
Geeft een vrij groot, donkergroen
blad. Bij een zaai in de late zomer en
herfst (augustus t/m oktober) kan de
spinazie overwinteren. Dun zaaien
op regels. Uitdunnen op 25-30 cm.
Onderlinge afstand. Planten individueel laten opgroeien. Hierdoor ontstaat
geen smet en heeft het genoeg ruimte
om uit te groeien tot een iets hoger
gewas. Oogsten kan dan van oktober
t/m januari. Kan ook voor de vroege
teelt vanaf januari-februari gebruikt
worden.
896D MATADOR
Vooral geschikt voor de voorjaars- tot
herfstteelt. Zwaar, groot, donkergroen
blad met een uitstekende smaak en
textuur. Schiet niet gemakkelijk door.
De laatste teelt kan tot in de winter
worden geoogst. Rondzadig. Nieuw!

Spruitkool

Zaaien vanaf februari-maart (vroege
teelt), en maart tot begin mei (late
teelt). Verlangt voedzame bodem. Niet
te veel stikstof en kali geven om losse
spruiten te voorkomen.
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817 GRONINGER
Spruitkoolras voor wat zwaardere
gronden. Mooi, gave, niet te grote
spruiten. Vroeg oogstbaar ras dat zeer
gelijkmatig produceert. Zaaien: van
half maart tot begin april, onder glas of
direct in de vollegrond. Mei tot half juni
uitplanten op onderlinge afstanden
van 70 x 40 cm.

Stambonen = struikbonen

Zaaien vanaf half mei tot eind juni bij
gunstig weer. Eventueel onder glas
zaaien vanaf half april in potjes of
zaaibakjes. Uitplanten wanneer de
plantjes ca. 10 cm groot zijn. Oogsttijd
afhankelijk van zaaitijd en teeltwijze,
van juli tot in oktober. Slabonen (Nederland) zijn prinsessenbonen (Vlaanderen), en wasbonen zijn boterbonen.
886B STAMSNIJBOON NASSAU
Groene platpeulige stamsnijboon (17
mm breed, 16 cm lang). Planthoogte
50 cm. Het is een bijzonder sterk
ras. Resistent tegen vlekken- (A) en
vetvlekkenziekte (Ps), en bonenrolmozaïekvirus (V1).
887 STAMSLABOON SPEEDY
Rondvormig type stamslaboon van ca.
13-14 cm. Doorsnee ca. 10 mm. Zeer
vroeg afrijpend ras. Ook geschikt voor
teelt onder folie of glas. Frisgroen.
887B STAMSLABOON SAXA
Oud ras (1925) dat ook Limburgse
boon heet. De groene peulen zijn
12-13 cm lang en mooi vlezig. Vroegrijp
en toch lang doordragend; resistent
tegen ziektes. Het zaad is relatief goed
bestand tegen kou en vocht. Geschikt
voor de vroegste zaai. Nieuw!
887C STAMSLABOON SLENDERETTE
Vroege prinsessenboon. Iets ovaal en
heldergroen. 11-13 cm lang en 8-10
mm doorsnee. Resistent tegen mozaïekvirus, bladvlekken- en topkrulziekte. Nieuw!
888 STAMSLABOON MAXI
Lange donkergroene peul, geschikt
voor machinale pluk, of eenmalige
pluk. Heeft een goede smaak. Lengte
van de peul ca.16-18 cm.

888A STAMSLABOON COMPASS
Fijne groene boontjes van 14 cm lang.
888B STAMSLABOON FARADAY
Professioneel ras sinds 2010. Een zeer
fijne boon (6,5 à 8 mm) met bijzonder
uniforme, lange (13-14 cm) peulen, met
een mooie donkere kleur. Dit ras heeft
een ruime oogstperiode en goede
houdbaarheid, waardoor het zowel geschikt is voor industrie als voor verse
markt. De vruchtzetting is homogeen.
Productief ras. De planthoogte is
ongeveer 50 cm. Resistent tegen vlekken- (A) en vetvlekkenziekte (Ps), en
bonenrolmozaïekvirus (V1).
888E STAMSLABOON VALDOR
Fijne wasboon (6,5-8 mm breed, 12-14
cm lang). Planthoogte ca. 50 cm. Resistent tegen vlekken-(A) en vetvlekkenziekte (Ps), en bonenrolmozaïekvirus (V1).
888L STAMDROOGBOON
DRENTSE KIEVITSBOON
Deze stamdroogboon is afkomstig van
de Drentse zandgronden. Prachtige
kleuren; de smaak is wat zachter en
fijner dan die van bruine bonen.
888N STAMDROOGBOON
TURTLE BEANS
Kleine glimmende zwarte bonen. De
smaak heeft wat weg van champignons. Wordt veel gebruikt in Mexicaanse gerechten.
888P STAMDROOGBOON
CANNELINI
Oude Italiaanse droogboon; struikras. De rijpe bonen zijn romig wit en
niervormig. Wanneer ze gekookt zijn,
hebben ze een zachte textuur en een
lichte notensmaak. Nieuw!
888S STRUIKDROOGBOON
RED KIDNEY/CANADIAN WONDER
Traditioneel Mexicaanse struikdroogbonen. De stevige rode bonen blijven
vrij heel na het koken, en smaken
uitstekend. Nieuw!

Stokbonen = staakbonen

Zaaien vanaf half mei tot eind juni bij
gunstig weer. Slabonen (Nederland)
zijn prinsessenbonen (Vlaanderen).
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883 STOKSNIJBONEN LIMKA
Tuindersselectie, vroeg afrijpende
snijboon. Peullengte ca.22-24 cm. Ook
geschikt voor kasteelt.
883A STOKSNIJBONEN HELDA
Tuindersselectie, sterk en rijkdragend
gewas, bestand tegen bonenrolmozaïëkvirus. Peullengte 21-23 cm.
884 STOKPRONKBONEN ENORMA
Roodbloeiende pronkboon.
Geeft lange smalle bonen, met peullengte 33-35 cm. Jong plukken.
884A STOKPRONKBONEN EMERGO
Roodbloeiende pronkboon.
Lange smalle, donkergroene peulen van
30-32 cm die je het best jong plukt. Witbloeiend en sterk productief. Nieuw!
885 STOKSPEKBONEN
NECKARKONINGIN
Ronde spekboon/snijboon van 27-28
cm lengte.
885A STOKSLABOON
MECHELSE TROS
Oud ras, met iets platte peulen, witbloeiend en vrij vroeg.
885B STOKSLA NECKARGOLD
Gele ronde spekboon van 27-28 cm.
885C STOKSLA BLAUHILDE
Rijkdragend, decoratief ras met paarse
bloemen en lange, vlezige paarse peulen, die na het koken groen worden.
Nieuw!
886 STOKSLABONEN COBRA
Zeer vroege én lang doordragende
prinsessenboon, ook geschikt voor
kasteelt. Lengte van de boon ca. 20
cm. Rond van vorm en donkergroen .
Zwartzadig.
888H HARDSCHILLIGE STOKKIEVITS
Sterk gewas met bonen die eruitzien
als kievitseieren. Bij koken een dunne,
zachte schil. Zowel de peul als zaden
zijn fraai roodbont gespikkeld. Alleen
de zaden zijn te consumeren. Eind september-begin oktober kun je de peulen
plukken. Na enkele weken nadrogen,
kun je de zaden dorsen of doppen.
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Tomaten

Zaaien april-mei onder glas. Eenmaal
verspenen is raadzaam. Na half mei
buiten uitplanten op een beschutte
plaats. Tijdens de groei de zijscheuten
(dieven) uit de bladoksels verwijderen.
858 MATINA
Tuidersselectie. Vroeg afrijpende snelgroeiende tomaat. Geeft middelgrote
vruchten van lichtrode kleur met een
goede zoete smaak.

Suikermais

Zaaien in mei op een beschutte plaats,
of in april onder glas en na half mei
uitplanten. Tijdens de groei bijmesten.
Oogst van zodra de draden die uit de
kolven hangen bruin worden.
823 TRUE GOLD
Zoete mais voor zomer en herfstteelt.
Bijzonder mooie kolf van ca. 20 cm
lang. Goudgeel.
823A GOLDEN BANTAM
De overbekende zaadvaste gewone
suikermais.
823B DAMAUN dubbelzoet
Nieuw zaadvast ras. Dubbelzoet. Teeltduur ca. 85-95 dagen. Dit ras ontwikkelt zich in jong stadium vrij sterk en de
planten groeien middelhoog tot hoog.
(foto)

Suikerwortel

828B SIUM SISARUM
De suikerwortel heeft een delicaat
zoete smaak die lijkt op een combinatie van pastinaak, zoete aardappel en
schorseneer. De wortels bestaan uit
clusters van lange witte wortels met
een witte kern. Het is een meerjarige
winterharde plant met een bundel zeer
zoete wortels van ca. 1 cm doorsnee.
De plant zelf kan 150 cm hoog worden
en is eenvoudig te telen in voedselrijke,
vochtige grond. Zaaien kan in september of in het voorjaar. Het zaad heeft
een koudeperiode nodig om goed te
kunnen ontkiemen. Meer info: Handboek Ecologisch Tuinieren, p 669.

858A ST.PIERRE, Vleestomaat
Oude Franse variëteit met grote
vruchten van 150 á 180 g. Type vleestomaat met een goede smaak en prima
kwaliteit.
858B YELLOW PERFECTION
Oud ras uit Engeland. Vrij grote goudgele tomaat van 6-7 cm diameter. Ideale saladetomaat: sappig, dunne huid,
perfect rond. Vroegbloeiend; vruchten
rijpen goed in koud of warm weer.
858C COEUR DE BOEUF
Bekend om z’n uitstekende smaak en
uiteraard de mooie aparte vorm van
een (ossen)hart. Dit Italiaanse ras is
vanwege het lage vochtgehalte gewild
voor het gebruik in pasta’s en sauzen.
858D MARMANDE VF, Vleestomaat
Vrij grote vleestomaat, iets geribd. Het
vruchtgewicht varieert sterk, van 60
tot 120 g per vrucht.
858E HELLFRUCHT
Helrode, middelgrote vruchten. Krachtige groeier, ziekteresistent, zelfs bij
wisselvallig weer. Bewezen amateurtuindersras.
858G BOLSTAR GRANDA
Professioneel nieuw zaadvast ras;
groeikrachtig en geschikt voor (ongestookte) kassen of tunnels. Geselecteerd op weinig bemesting. Goede
productie, smaak en bewaarbaarheid.
Klassieke rode, bijna ronde vruchten
van ongeveer 100 tot 110 g. Resistent
tegen tomatenmozaïekvirus en Fulvia
fulvum (stammen A t/m E). Nieuw!
858H DORENIA
Ovaalronde stevige vruchten van 60-70
g. Gezond en rijkdragend ras, door Bin-

genheim geselecteerd op resistentie
tegen phytophthora. De smaak van de
vruchten is zoet en fruitig. Nieuw!
859 ZUCKERTRAUBE
Kleinvruchtige tomaat (30-50 g) die in
een trosvorm groeit.
859A CERISE
Donkerrode tomaatjes van 50 á 60 g.
859B POMODORE SAN MARZANO
Langwerpige lichtrode tomaat met
vruchten van 80-90 g. Ideale saus- en
inmaaktomaat, omdat ze zeer vlezig
en droog is.
859C ACE 55 VF
Deze struiktomaat rijpt tamelijk vroeg
en is dus minder vatbaar voor de tomatenziekte. Vrij grote vruchten (200-250
g) .De schil is stevig, zodat de vrucht
zich goed laat bewaren en vervoeren.
De planten niet dieven, wel steunen.
859D GARDENER’S DELIGHT
Oud ras (Duitsland, 1951) met een
overvloed aan ronde rode, zoete
vruchten met 3 cm doorsnede. Tot 12
per tros. Geschikt voor kas en terras.
Nieuw!

Tuinbonen

Zaaien vanaf eind februari tot half
april. Groeit op alle grondsoorten, bij
voorkeur in een losse bodem. Zaaien
in rijen van 80 cm onderlinge afstand.
In de rij elke 15 cm 2 à 3 bonen leggen
(ook wel elke 5 cm 1 boon ). Luis op
tuinbonen kun je voorkomen door
vroeg te plukken, heel vroeg te zaaien
of zelfs in het najaar te zaaien (afdekken tegen strenge vorst).
889 WITKIEM
Dit witkiemtype is vroeg en geeft
peulen met grote zaden. De planten
worden 110-130 cm hoog en de peulen
16-20 cm lang met 4-5 zaden per peul.
Bruinkokend.
889A EXPRESS sel.ELEONORA
Wat later afrijpend dan de witkiem
en geeft een fijnere peul. De planten
worden 80-100 cm hoog en de peulen
14-16 cm lang met 4-5 kleine zaden
per peul. Zeer fijne kwaliteit tuinboon.
Bruinkokend.
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890 AQUADULCE
Type lange witkiem. Peulen met 7-8
grote bonen. Half opgerichte groei
van de peulen, middengroen. Gewashoogte ca. 90 cm. Kan extreem vroeg
worden gezet. Dit ras kan ook al in
oktober worden gepoot, waardoor de
oogst wordt vervroegd naar half mei
- eind mei in het daaropvolgende jaar.
Hierdoor kan de aantasting van zwarte
bonenluis worden voorkomen.

861B NOORDHOLLANDSE
BLOEDRODE
Bloedrode ui, ook geschikt voor lichtere gronden, goed bewaarbaar. Iets
milder dan de gele ui.

Tuinkers

Veldsla

Zaaien van maart tot september, zowel
binnenshuis als buiten in de vollegrond. Zeer vitaminerijk.
860 GEWONE GROENE
Zeer vitaminerijke bladgroente voor
als beleg op boterham of salades. Kan
ook binnenshuis worden gekweekt.
Laat ook eens doorgroeien tot echte
bladeren: decoratief ingesneden, pittig
en productief.
860A BARBARAKRUID
Ook wel wintertuinkers genoemd;
zaaibaar vanaf mei tot in september.
Hoe vroeger je zaait, hoe hoger het
gewas. Oogstbaar tot in het daaropvolgende voorjaar. Groeit zowel op zonrijke als licht beschaduwde plaatsen.
Verlangt wel voedselrijke grond.
860B GROOTBLADIG
Kan zowel buiten als binnen worden
geteeld; lijkt op gewone groene tuinkers, maar met groter blad.
860C WATERKERS
Doorlevende moerasplant met pittig
blad. Dit gewas moet voortdurend met
zijn voeten in fris water staan! Nieuw!

Uien

Zaaien vanaf half maart tot mei op
regels. Tijdig uitdunnen. Uien na de
oogst eerst goed laten drogen op de
tuin, daarna luchtig en droog bewaren.
861 STURON
Een verbetering van het ras Stuttgarter; sterke groeier. Platrond tot rond,
geelbruine schil en goed bewaarbaar.
Nieuw!
861A RIJNSBURGER – 4
Bolronde bewaarbare gele winterui.

861C LANGE RODE VAN FLORENCE
Hoog ovale, dieprode tot purperrode
ui met een milde smaak. Niet geschikt
voor langdurige bewaring. Ideaal voor
in rauwkost, salades etc.
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869 ROODLOF PALLA ROSSA
selectie MAVRIK
Tuindersselectie. Kleine kropvormende donkerrode sla. Raadzaam is pas na
juni te zaaien; de rode kleur vormt zich
pas bij hogere verschillen in dag- en
nachttemperatuur. (foto)

Zaaien augustus-september.
851 VIT
Tuindersselectie. Ovaalbladige en snelgroeiende veldsla. Geschikt voor herfsten winterteelt. Ook voor onder glas.
851A GROOT NOORDHOLLANDSE
Oud en bekend ras, geeft langwerpige
bladen. Zaaien vanaf eind augustus tot
oktober.

869B RADICCHIO GRUMOLO VERDE
Vormt kleine groene rosetvormige
kropjes en is goed winterhard. Zaaien
van half juni tot eind juli.

Winterpostelein

869C RADICCHIO ROSSA DI VERONA
Vormt rode kroppen en is bij voorkeur
in de zomer-herfst te telen. Bij lagere
temperaturen ontstaat de donkerrode
kleur. Zaaien van half juni tot eind juli.

833A WINTERPOSTELEIN, groene
winterharde
Zaaien september-oktober. Ook
geschikt om onder glas te telen. Oogstbaar in enkele weken na uitzaai.

Wit-/rood-/ groenlof

Roodlof of radicchio (rosso) (Cichorium
intybus var. Foliosum) wordt in Italië al
eeuwen geteeld en behoort tot hetzelfde plantenras als de witlof. Roodlof
heeft net als witlof een bittere smaak.
868 WITLOF TARDIVO
Tuindersselectie. Middelvroeg type
met een hoge lofproductie. Buikig type
met een goede kropsluiting. Oogstbaar november tot april. Dit ras is ook
geschikt voor teelt zonder dekgrond.
868A WITLOF
HOLLANDSE MIDDELVROEGE
Vormt lange slanke kroppen.
868B WITLOF BRUSSELS
Vormt dikkere en rondere kroppen met
goede vulling voor teelt met dekgrond.
Middelvroeg ras. Nieuw!

869D BLADCICHOREI CATALOGNA
FRASTIGLIATA
Zeer langwerpig dun blad, diep
ingesneden met puntig uiteinde en
witte bladnerf. Binnen- en buitenblad
worden afzonderlijk geoogst wegens
verschil in malsheid. Zaaien van half
juni tot eind juli.
870 GROENLOF ZUCKERHUT
Typische groente voor de herfst en
vroege winter, die enige vorst kan verdragen. De langwerpige kroppen kan
men net als andijvie gebruiken, zowel
rauw als gekookt. Zaaien vanaf half
juni tot augustus

Wortelen

Zomerwortelen zaaien van maart tot
augustus. Winterwortelen zaaien van
april tot eind mei.
864 AMSTERDAMSE selectie AMFINE
Tuindersselectie. De meest bekende
zomerwortel, vroeg afrijpend met
spitse punt. Zaaien vanaf eind maart
tot eind april onder koud glas of broei-
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tunnel, zaaien vanaf begin april tot half
mei op rijen in de vollegrond.
864A AMSTERDAMSE BAK
Snelgroeiend, voor heel vroege én
late zaai. Jong en zoet oogsten, als de
wortelen een pink dik zijn. Nieuw!
865 ROTHILD
Wortel met een zeer hoog caroteengehalte. Geeft lange, conisch gevormde
wortels met stompe punt.
Voor zomer- en herfstteelt.
865A ROBILA
Door Bingenheim verbeterde lange
rode stomppuntige winterwortel met
goede inwendige kleur en smaak.
Goed te bewaren. Nieuw!
866 NANTES 2
De bekende zomerwortel, halflang met
stompe punt. Oogstbaar afhankelijk
van zaaitijd, van juni tot in de herfst.
Zaaien vanaf eind maart tot eind april
onder koud glas of broeitunnel, zaaien
vanaf begin april tot half mei op rijen in
de vollegrond.
866B OXHELLA
Verbeterde Oxheart. Vroeg ras met
goede smaak. Opvallend compacte
conische wortel van 12-16 cm en dus
gemakkelijk in zware grond te telen.
Nieuw!
867 BERLICUMER
Halflange, gladde, cilindrische wortel
met stompe punt. Oogstbaar vanaf
september tot december. Zeer goed
bewaarbaar.
867A FLAKKEESE
Bekend, uitstekend winterwortelras.
De bewaareigenschappen zijn prima.
De oranjerode wortelen zijn groot, vrij
glad en de planten vormen een fors gewas. Zaaien vanaf eind maart tot eind
april onder koud glas of broeitunnel,
zaaien vanaf begin april tot half mei op
rijen in de vollegrond

Wortelpeterselie

830A WORTELPETERSELIE BERLINER
Het loof is te gebruiken als gewone
peterselie, de wortels zijn oogstbaar
vanaf oktober. Bewaren ter plaatse of
door in te kuilen.

GROENBEMESTERS
1966 EKO ITALIAANS RAAIGRAS
Door de enorme groeikracht kan
Italiaans raaigras het hele jaar door
gezaaid worden als groenbemester
of voor voederproductie als kortdurend grasland. Bij najaarszaai is er het
volgende jaar al vroeg een goede opbrengst. Benodigd: 300 g per 100 m2.
Nieuw!
1966B EKO FIELDSTAR
WEIDEMENGSEL
Dit mengsel is goed bestand tegen
kroonroest en zorgt voor een dichte
zode, ook in de winter. Goede opbrengst, goed verteerbaar, zeer smakelijk voor vee en minder gevoelig voor
ziekten. Verpakking 1 kg (voldoende
voor ca. 300 m2) Nieuw!
1968 WITTE KLAVER
Meerjarige lage, goed bodembedekkende klaver die stikstof uit de lucht
bindt en opslaat. Bij afmaaien en doorwoelen wordt deze stikstof beschikbaar voor andere planten. Zaaien:
maart-augustus. Zaaihoeveelheid:
100-150 g voor 100 m2. Nieuw!
1969 RODE KLAVER
Vergelijkbaar met witte klaver, maar
minder bodembedekkend, en meer
geschikt voor een zonnige zandgrond.
Zaaien in maart-augustus. Zaaihoeveelheid: 150-250 g per 100 m2.
Nieuw!
1970 BLADRAMMENAS ANACONDA
Dubbele resistentie tegen bietencysteaaltjes; snelle beginontwikkeling en
veel biomassa. Dit ras bloeit middenlaat met witte bloemen. Zaaitijd is augustus – half september. Zaaihoeveelheid: 200-250 g per 100 m2. Nieuw!
1972 BLAUWE LUPINEN
Vlinderbloemig. Zaaitijd juli-augustus.
Geschikt voor zand- en dalgronden,
Grondbedekking goed met lang gewas. Sterk vorstgevoelig.
1975 BOEKWEIT
Bijenplant. Zaaitijd mei-augustus.
Geschikt voor zand- en dalgronden.

Bodembedekking matig met middellang loof. Sterk vorstgevoelig.
1973 GELE MOSTERD
Kruisbloemig. Geschikt voor alle
grondsoorten. Zaaitijd augustus - september. Bodembedekking zeer goed
met lang loof. Sterk vorstgevoelig.
1976 INCARNAATKLAVER
Incarnaatklaver is een zachte en behaarde klaver met 4 cm lange, donkerrode bloempluimen. Incarnaatklaver
wordt zowel als groenbemester en als
bloem gebruikt. Geschikt voor natuurlijke tuinen. Leuke bijen- en hommelplant. Zaaien van maart tot augustus.
Hoogte 30 cm. Bloeitijd juli-augustus.
Plantafstand 15 cm.
1978 JAPANSE HAVER
Japanse haver is een uitstekende
groenbemester, die ook bijzonder geschikt is voor de latere inzaai. Zaaitijd:
april-september. Hij komt zeer snel op,
maakt veel gewas en is daardoor sterk
tegen onkruid. De planten wortelen
erg diep, zijn weinig structuurgevoelig
en dragen bij aan een evenwichtig
bodemleven. Japanse haver is als alternatief voor Tagetes ook geschikt om
aaltjes te bestrijden. Zaaidichtheid:
80-100 kg/ha. 1 zakje is genoeg voor
ongeveer 10-12 m2.
1974 PHACELIA
Bijenplant en drachtplant. Geschikt
voor alle grondsoorten. Zaaitijd juli augustus. Bodembedekking zeer goed
met middellang loof. Sterk vorstgevoelig.
1977 SERRADELLE
Serradella is een eenjarige vlinderbloemige, kruipende plant, zeer
geschikt voor groenbemesting op de
wat lichtere gronden. Serradella bloeit
langdurig. Zaaien eind maart tot in mei
op rijen, afstand 35 cm. Tot het moment, waarop het gewas gaat sluiten,
goed schoon houden.
1971 WINTERROGGE
Grassen/granen. Geschikt voor zanden dalgronden. Zaaitijd augustus oktober. Bodembedekking goed met
kort loof. Niet vorstgevoelig.
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SPRUITGROENTEZADEN/
KIEMGROENTEN
1989 ALFALFA
1982 BIETENKERS
1990 BROCCOLIKERS
1992 CHINESE BIESLOOK
1988 DAIKON GROEN
1986 DAIKON ROOD
1991 FENEGRIEK
1993 KORIANDER
1994 LINZEN
1983 MOSTERDKERS
1987 MUNGBEANS - TAUGE
1995 RAAPZAAD
1985 RODEKOOLKERS
1984 RUCOLAKERS
1981 TUINKERS
1997 ZONNEBLOEM

KRUIDEN
870B ANIJS
Zaaien vanaf april onder glas of vanaf
half mei buiten op zaaibed. Uitplanten
vanaf half mei op 15 cm onderlinge
afstand. Het gewas wordt 40-50 cm.
hoog en heeft een schermvormige
bloeiwijze. oogst de zaden als de
vruchtjes grijs/groen verkleuren.
871 BASILICUM GENOVESE
sel. SUPER SWEET ASHALIM
Tuindersselectie. Geeft grote tongvormige bladeren met een fijn aroma.
871A RODE BASILICUM sel. RUBIN
Diep intens rode kleur, met klassieke
pestosmaak.
871B KANEELBASILICUM
Typische kaneelsmaak; leuk voor
bijvoorbeeld dessertjes.

heeft mooie intens groene blaadjes;
zeer geschikt als potbasilicum.
872 BIESLOOK GROENE sel. POLYVIT
Bieslook kan makkelijk in een bloempot op de vensterbank of het balkon
worden geweekt. Voedingshoudende
grond wordt gewaardeerd en de grond
is liefst kalkhoudend. Vermeerderen
kan ook door in het voorjaar flink
uitgegroeide planten te scheuren.
Bieslook kan ongeveer vier jaar op
dezelfde plaats staan.
872A CHINESE BIESLOOK
Meerjarig gewas, ca. 30 cm hoog, naar
knoflook smakende bieslook met een
brede driekantige stengel. Zaaitijd
vanaf maart-april in kweekbakje bij
kamertemperatuur of in mei buiten
zaaien. Normale kiemduur ca.2-3
weken. Voor het zaaien de zaden een
tijdje koel zetten.
873 BONENKRUID
Zaaien van maart tot mei. Voordat de
plant gaat bloeien en zaad vormt, de
bladeren en bladstelen oogsten en
drogen.
873A BERNAGIE OF BORAGE
Zaaien vanaf februari tot augustus.
Bloem en blad smaken naar komkommer. Plantafstand ca. 25 cm. De blaadjes moeten jong worden geplukt.
874 CITROENMELISSE
Vaste plant, geurt sterk naar citroen;
regelmatig snijden.
875 DILLE sel. BOUQUET
Vanaf half maart tot juli zaaien.
875A DRAGON - RUSSISCHE
Zaaien vanaf april tot juni. Beter bestand tegen vorst dan Franse dragon,
maar minder aromatisch. Winterhard.
Voor de bloei oogsten.

871C LEMON BASILICUM
Afkomstig uit Indonesië; pittig citroenaroma.

875B HYSOP
Zaaien vanaf april tot juni. Plantafstand
ca. 45 cm. Hoogte ca. 75 cm. De blaadjes kun je het hele jaar door oogsten.

871D BASILICUM GRIEKSE
FIJNBLADIGE
Zeer fijne bladeren en een goede
smaak. Het plantje blijft compact en

876 KAMILLE DUITSE
Het zaad is heel fijn en spoelt gemakkelijk weg wanneer het rechtstreeks in
de grond wordt gezaaid, dus kun je het
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beter in het voorjaar onder glas bij 18°
C voorzaaien. Uitplanten op 20-25 cm.
Zeer zonnige standplaats. Kamille behoeft geen extra bemesting. De plant
is eenjarig, kan 10-40 cm hoog worden
en bloeit van mei tot eind september.
876A KARWIJ
Het jonge blad van de karwij wordt
gebruikt in rauwkost en soep, de
zaden o.a. in brood en zuurkool. Het
eerste jaar ontwikkelt zich alleen de
bladrozet. De bloei is het volgend jaar
in mei en juni, de zaden zijn rijp in
juli-augustus. Zaaien vanaf april tot
augustus op zaaibed. Uitplanten of uitdunnen op 20 cm onderlinge afstand.
Karwij is eenvoudig te kweken op een
zonnige of half beschaduwde plaats.
De hoogte is ca. 70 cm. Verlangt weinig
of geen bemesting. Bij voorjaarsuitzaai
is alleen het blad oogstbaar.
877 KERVEL GROENE KRUL
Een donkere platte kervel. Vooral
tijdens de warme maanden is een
standplaats in de schaduw aan te
bevelen. Zaaien vanaf maart onder
glas en vanaf april tot augustus in de
vollegrond. Kervel kan ook goed in
bloembakken worden gekweekt.
Goed vochtig houden.
878 KORIANDER
Bloeit met witte schermbloemen. De
zaden worden geoogst en gedroogd.
Kunnen gebruikt worden in sauzen,
bereiden van kaas. Het blad is heerlijk
in oosterse gerechten.
878A LAVENDEL
879 MAGGIKRUID
Ook wel bekend als de ‘maggiplant’,
gebruik onder andere in soep. Kan
enige schaduw goed verdragen en gedijt goed op vochtige grond. meerjarig,
tot ruim 2 m hoog.
880 OREGANO = WILDE MARJOLEIN
Dit matig winterhard gewas is bijna het
hele jaar door oogstbaar.
880A PIMPERNEL, KLEINE
Het jonge blad heeft een komkommerachtige smaak. Meerjarig. Hoogte: 30 - 60
cm. Zaaien vanaf april, uitdunnen of uitplanten op 40 cm. Het hele jaar oogsten.
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881 ROZEMARIJN
Zaaien onder glas of in juni in de vollegrond.
881A SALIE
Zaaien van april tot juni. Uitplanten of
uitdunnen op 35 cm. Het gewas in het
tweede jaar niet in bloei laten komen,
maar terugsnoeien.

COSMOS BIPINNATUS
1911 COSMEA, gemengd
CYNOGLOSSUM AMABILE
1913 HONDSTONG
HELIANTHUS ANNUUS
1918 HELIANTHUS GIGANTEUS
(reuzenzonnebloem)

882 TIJM DUITSE WINTER
Aromatische, groenblijvende, bossige
vaste plant; 20 tot 30 cm hoog. Zaaien
vanaf maart t/m april in een kweekbakje of van april t/m juni buiten op
een zaaibed.

1919 AVONDZON

882A VENKEL - bladvenkel
Decoratieve planten met fijn loof en
gele bloemschermen, tot 200 cm
hoog. Zaaien vanaf half maart tot eind
april onder glas en vanaf half april tot
eind mei op zaaibed in de vollegrond.
Uitplanten of uitdunnen op 40 cm
onderlinge afstand. Alle plantdelen zijn
lekker; de jonge scheuten al vanaf het
vroege voorjaar.

LAVATERA TRIMESTRIS
1923 LAVATERA, grootbloemig

BLOEMEN
ADONIS
1901 KOOLTJE VUUR
ANTHIRRHINUM MAJUS
1903 LEEUWENBEKJE

Bloemenmengsels

1961 AKKERBLOEMEN FLORA
1962 SNIJBLOEMENMENGSEL
BLOEMENFLORA
1963 VLINDERBLOEMENMENGSEL
1964 TUBINGER BIJENMENGSEL
CALENDULA OFFICINALIS
1904 GOUDSBLOEM
CALLISTEPHUS CHINENSIS
1905 ZOMERASTER
CENTAUREA CYANUS
1907 KORENBLOEM, blauw
COREOPSIS TINCTORIA
1910 MEISJESOGEN

1919A LAGE ZONNEBLOEM (foto)
LATHYRUS ODORATUS
1922 SIER-/REUKERWT, gemengd

LEUCANTHEMUM PALUDOSUM
1925 KLEINE MARGRIET
LINUM GRANDIFLORUM
1926 ROOD VLAS
LUPINUS NANUS
1927 KLEINE LUPINE
MALVA SYLVESTRIS
1928 GROOT KAASJESKRUID
NIGELLA DAMASCENA
1932 JUFFERTJE-IN-HET-GROEN

TAGETES
1943A PATULA NANA,
enkelbloemig, oranjegeel
Afrikaantje met enkelvoudige oranjegele bloemen met donkere vlekken
in het hart. Bloeit van eind juni tot de
eerste vorst. Deze tagetes wordt tegen
schadelijke wortelknobbelaaltjes ingezet. Dit is alleen zinvol met enkelbloemige afrikaantjes, zoals dit ras, én als
het hele bed minstens 3 maanden beplant is met tagetes. Randbeplanting,
vooral met dubbelbloemige rassen, is
onvoldoende! Goede vruchtwisseling
is natuurlijk nog beter tegen aaltjes.

RUDBECKIA HIRTA
1938 ZONNEHOED

1943B TENUIFOLIA,
STERAFRIKAANTJE, geel
Dit kleine afrikaantje geurt heerlijk
naar citrus. Niet nuttig tegen aaltjes,
wel lekker in thee.

SANVITALIA PROCUMBENS
1940 HUZARENKNOOP

TROPAEOLUM
1946A OOSTINDISCHE KERS LAAG

SIERKALEBASSEN
1942A KLEINE RASSEN
Een mengsel van kleine vruchten in diverse kleuren en vormen. Niet eetbaar.
Nieuw!

1946B OOSTINDISCHE KERS
rankende

PAPAVER RHOEAS
1934 KLAPROOS, gemengd

1942B TURKSE MUTSEN
Deze pompoenen hebben de vorm
van een muts. Eetbaar. Nieuw!

VIOLA TRICOLOR
1948 DRIEKLEURIG VIOOLTJE
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POOTAARDAPPELEN
De pootaardapelen worden onder skal
toezicht vermeerderd. De frieslander
en raja worden nog aangeboden in 2,5
kg verpakkingen in de dikkere maat
(40/55). Alle overige soorten in 1 kg verpakkingen in de kleinere maat (28/35)
pootgoed. In de kleine maat (28/35)
zitten meestal 40 knollen in 1 kg. (maat
28/40, ca.32 knollen per kg).

7027 TRIPLO
(Fresco x Agria) Vroeg tot middelvroeg
afrijpend, vrij vastkokend. Grove ovale
knollen met een gele schil en lichtgele
vleeskleur. Ook geschikt voor bakken en frites. Goede resistentie tegen
phytophthora zowel in het loof als in
de knol. Resistent tegen aardappelmoeheid (type ro1 and ro4), goede
resistentie tegen bladrol en yn virus.
Onvatbaar voor wratziekte, wel wat
vatbaar voor schurft. De knolzetting is
ondiep, dus extra of later aanaarden.
Zak 1 kg, maat 28/35. (foto)

7004 SOLIST
Extreem vroeg. Rond-ovale gele knollen, lichtgeel vlees. Vrij vastkokend.
Bladrolresistent, middelmatig vatbaar
voor yn-virus (6,5). Matige resistentie
voor phytophthora in het loof (4), maar
sterk resistent in de knol (8); weinig
vatbaar voor zwartbeen, rhizoctonia
en roest. Sterk tegen schurft. Solist
heeft een voorkeur voor medium zware gronden. Solist heeft minder stikstof
nodig dan andere vroege rassen.
1 kg, maat 28/35.
7006 ANNABELLE
(Nicola x Monalisa) Vroege aardappel.
De knol is lang-ovaal met een lichtgele
schil. Het vruchtvlees is lichtgeel en
vastkokend. Zak 1 kg maat 28/32.
7007 ANAIS
Gele schil, ovaal, heel vroeg ras. Middelmatig kooktype en redelijk bestand
tegen phythophtora. Maat 28/40.
Nieuw!
7011 FRIESLANDER
(Gloria x 74a3) Geelschillige aardappel,
zeer vroeg afrijpend. Lang-ovaal van
vorm. Vrij stevig kooktype en redelijk
bestand tegen phythophthora, mits
vroeg geoogst. 1 kg, maat 28/40.
7020 VITABELLA
Smaakvolle vastkokende, ovale, vrij
vroeg afrijpende aardappel die zeer
lang bewaard kan worden. De ovale
knollen zijn glad en hebben een mooie
inwendige gele vleeskleur. Zeer hoge
resistentie tegen phytophthora.
Zak 1 kg, maat 28/35.

7044 BIONICA
Middenvroege, rondovale, witvlezige
aardappel, met hoge phytophthoraresistentie in zowel loof als knol.Geschikt voor koken en frituren. Dit ras is
biologisch geselecteerd door Niek Vos
uit Kraggenburg. 1 kg, maat 28/35.
7056 DITTA
(Bintje x Quarta) Middenvroeg, ovaal
en geel. Vastkokende knollen. De
phytophthora-resistentie in het loof
is vrij goed en matig in de knol. Zeer
goed bewaarbaar en resistent tegen
aardappelmoeheid. 1 kg, maat 28/35.
7062 CAROLUS
(Agria x Ar 00-9417) kruimige geelschillige aardappel met mooie rode ogen.
Goede resistentie tegen phytophthora.
Geschikt voor puree en als frietaardappel. Zak 1 kg, maat 28/35.
7068 SARPO MIRA
Voorlopig het meest resistente ras tegen de aardappelziekte in loof en knol.
Het loof is fors en hoog. De knollen zijn
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telijk gevoelig voor schurft. Wit tot crèmekleurig vlees en rozerode schil. De
lang-ovale knollen zijn bloemig, dus
goed om te bakken. Laat afrijpend en
goed bewaarbaar. Voorkiemen is aan
te bevelen, want de scheuten komen
traag op gang. Zak 1 kg, maat 28/35.
7076 AGRIA
(Quarta x Semlo) Middenlaat, lang
ovaal van vorm; matig vatbaar voor
phytophthora in het loof en minder
vatbaar in de knol. Agria is een trage
kiemer en daardoor lang te bewaren.
Tamelijk vastkokende aardappel met
een gele vleeskleur. Agria is chips,
puree en friet. 1 kg, maat 28/35.
7077 RAJA
Een middenlaat roodschillig ras dat
een hoge opbrengst geeft. De aardappelen hebben een gelijkmatige vorm.
Het is een iets kruimige aardappel met
een gele vleeskleur. De raja is prima
om te koken en te bakken. Kan zowel
op zand als op kleigrond geteeld worden. Het is een goede aardappel voor
winteropslag. Gevoelig voor stootblauw. 1 kg, maat 28/35.
7050 ALOUETTE
(AR 02-139-1 x Laura)
Vastkokende, roodschillige aardappel
met een diepgele vleeskleur. Zeer hoge
resistentie tegen phytophthora in zowel loof als knol; hoge, middelvroege
opbrengst. Alouette is goed van smaak
en geschikt om op diverse manieren te
bereiden in de keuken (koken, stomen,
bakken, verwerken in salades, friet, ...).
1 kg, maat 28/35.
7054 CONNECT (YP 98-3 x Satina)
Halfvroeg tot halflaat ras. De planten
ontwikkelen zich snel en zijn groot en
goed dekkend. De vorm van de knol
is rondovaal, middelgroot en heeft
zeer vlakke ogen. Schilkleur is geel
met lichtgeel tot geel vlees. Tamelijk
bloemig; hoge opbrengst. Zeer resistent tegen phytophthora in loof en in
knol. Zeer weinig vatbaar voor Y-virus,
niet vatbaar voor wratziekte en weinig
gevoelig voor schurft en droogte. 1 kg,
maat 28/35.
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Nieuw!
7080 SEVILLA
Aardappel Sevilla is onze nieuwste
aanwinst! Dit ras is gekweekt door de
Nederlandse aardappelveredelaar
Niek Vos, die ook al eerder Bionica
op de markt bracht. Sevilla is een
laatrijpend ras met zeer goede weerstand tegen aardappelziekte, zowel
in het loof als in de knol, en ook tegen
schurft. De opbrengst ligt 10 procent
lager dan bij het bekende ras Agria
(1985), een van de kruisingsouders. Bemest dit nieuwe ras matig met stikstof
om de loofontwikkeling wat te remmen. Geef voldoende kalium en oogst
voorzichtig: Sevilla is immers vatbaar
voor stootblauw. Maat 28/35. (foto)

PADDENSTOELEN

• 7259A ENTPLUGGEN PLEUROTUS
OSTREATUS (50 pluggen)
• 7259B ENTPLUGGEN PLEUROTUS
OSTREATUS (200 pluggen)

Shiitake

Eikenzwam of shiitake groeit op eik,
beuk en berk. Gebruik de verse, dunnere takken met een diameter van 7
tot 20 cm. De eikenzwam is oorspronkelijk een tropische zwam. In Belgie
maakt het mycelium in de zomer
vruchtlichaam.
• 7258A ENTPLUGGEN LENTINUS
EDODES (50 pluggen)
• 7258B ENTPLUGGEN LENTINUS
EDODES (200 pluggen)

Oesterzwam

Oesterzwam komt in de natuur op tal
van loofhoutsoorten voor zoals berk en
wilg, maar bij de teelt haal je alleen een
goede opbrengst op populier en beuk.
Zorg bij voorkeur voor een diameter van
meer dan 25 cm. In de herfst maakt het
oesterzwammycelium vruchtlichamen.

PLANTGOED
Plantui
897 SJALOTTEN RED SUN
(maat 10-15) 500g
897A SJALOTTEN RED SUN
(maat 10-15) 1000g
Een sjalot met roodbruine huid en
witte vleeskleur met rode ringen. De
opbrengst is goed, en kan mits goed
gedroogd ook lang worden bewaard.
Er zitten ca. 60-65 stuks in 1 kg.
898 PLANTUIEN STURON
(maat 10-21), 250g
Verbetering van het ras Stuttgarter;

rijpt iets later af; goede schietresistentie. Veel gebruikt in de professionele teelt. Een zeer goed bewaarbare
plantui.
899 KNOFLOOK FLAVOR voorjaarsknoflook
Een verbetering van het oude Italiaanse ras Rovigo. Oogsttijdstip is
juli-augustus. De ivoorwitte bollen
verbergen prachtige roze teentjes (9-16
per bol). Omdat dit ras traag uitloopt,
kunnen ze ook goed in het voorjaar
geplant worden. Het resultaat is een
langer houdbare knoflook.
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Besteladressen
PROVINCIE
ANTWERPEN
Voorkempen - 1007
Simonne De Roy, 03 312 24 92
Langebaan 5, 2980 Zoersel
francois.jans@proximus.be
Betalen via: BE02 8002 0633 4640
Ophalen zaden: bij Agnes Van Aelst,
Herentalsebaan 77, Zoersel (03 312 21
71) – 11/02/2017 van 10-12u
Dodoens-Schijnvallei - 1014
Mieke Vanderhaeghen, 0478 91 88 05
Maria Clarastraat 4, 2160 Wommelgem
herboristenforum@gmail.com
Betalen via: BE74 9730 6809 1307
Ophalen zaden: Maria Clarastraat 4,
2160 Wommelgem
Brasschaat - 1024
Eric Weemaes, 03 665 34 72
Merellaan 34, 2950 Kapellen
eric.weemaes@telenet.be
Betalen via: BE85 0010 6809 6706
Ophalen zaden: bij Jos Nuytemans,
Dullingen 51 in Brasschaat
Noorderkempen - 1039
Guy Augustijns, 03 313 82 68
Dorpsstraat 124, 2960 Sint-Lenaarts
guy.augustijns@scarlet.be
Betalen via: BE80 7330 0010 1777
Ophalen zaden: Zaal 't Centrum,
Dorpsstraat, Sint-Lenaarts –
19/02/2017
Klein-Brabant - 1043
Kathleen Janssens, 0486 23 51 01
Meir 111, 2870 Puurs
Kathleen_Janssens@hotmail.be
Betalen via: BE31 9730 6570 0255
Ophalen zaden: Oppuurseweg 34 in
Bornem
Mol - 1056
Willy Helsen, 014 81 32 35
Handelsstraat 51, 2400 Mol
velt.mol@skynet.be
Betalen via: BE98 0013 4117 9893
Ophalen zaden: Mol

Netevallei - 1062
Herman De Cock
Rooienberg 98, 2570 Duffel
herman.decock@skynet.be
Betalen via: BE53 9793 8453 2253
Opties ophalen zaden: Rooienberg 98
Duffel, De Ecowinkel op het Sint Jansplein in Kontich, Vogelzangstraat 41 in
Kessel, Veldkantvoetweg 98 in Hove of
Goudbloemlaan 12 in Ranst

Betalen via: BE41 9799 6588 7710
Ophalen zaden: Steenwinkelstraat
126, Schelle – 11/02/2016 van 11-12 u

Regio Turnhout - 1075
Eric Vermeeren, 014 65 72 26
Melkerijstraat 11, 2381 Ravels - Weelde
e.vermeeren@skynet.be
Betalen via: BE71 7765 9410 2869
Ophalen zaden: Weelde

Polder - 1147
Dirk Platteau, 03 605 02 78
Essenhoutstraat 44, 2950 Kapellen
marodi@telenet.be
Betalen via: BE06 9730 2158 1322
Ophalen zaden: Velt-tuin Heuvels,
Frans Hotagstraat, Hoevenen

Mechelen - 1081
Ann Pinceel, 015 20 44 76
Walemstraat 14, 2860 Sint-KatelijneWaver, ann.pinceel@gmail.com
Betalen via: BE48 0003 2600 0327
Ophalen zaden: Sint-Katelijne-Waver –
12/2/2017 van 10-12u
Schoten - 1098
François Jans, 03 658 24 68
Wezelsebaan 116, 2900 Schoten
francois.jans@proximus.be
Betalen via: BE06 7895 6487 9922
Ophalen zaden: Sluizenstraat 119A in
Schoten – 11/02/2017 van 14-16 u
Den Bumpt - 1102
Annemie Heyrman, 0479 49 85 75
Burchtsestraat 54, 2070 Zwijndrecht
annemie.heyrman@gmail.com
Betalen via: BE94 9793 3791 0114
Ophalen zaden: omgeving Zwijndrecht
Middenkempen - 1115
Sonia Bellens, 014 26 26 55
Neerhof 1, 2200 Noorderwijk,
vanloyenbellens@yahoo.com
Betalen via: BE10 7765 9783 0804
Ophalen zaden: 't Meulenhuys, Molenstraat 36, Bouwel op 11/02/2017 van
9u30-12u
Zuid-Antwerpen - 1123
Petrus Collaert, 03 887 21 27 of
0473 48 23 26, Frits Van Den Berghelaan 42, 2630 Aartselaar
petrus.collaert@gmail.com

Kalmthout-Essen-Wuustwezel - 1134
Griet Van Dyck, 03 239 89 10
Donkweg 59, 2910 Essen
grietvandyck@yahoo.com
Betalen via: BE73 0682 0108 4360
Ophalen zaden: Essen of Kalmthout

Groot-Mortsel - 1158
Leen Wouters
Steenakker 43, 2640 Mortsel
info.grootmortsel@velt.be
Betalen via: BE56 9796 1449 3688
Ophalen zaden: Lepelhof, Lepelstraat,
Mortsel
Heist op den Berg - 1164
Peter Hendrickx, 015 75 28 61
Rijpelsweg 1, 2580 Putte
peter1253hendrickx@gmail.com
Betalen via: BE06 0012 4569 5622
Ophalen zaden: De Akelei, Haachtsebaan 2, Schriek.
Antwerpen - 1176
Petrus Collaert, 03 887 21 27 of
0473 48 23 26
Frits Van Den Berghelaan 42,
2630 Aartselaar
petrus.collaert@gmail.com
Betalen via: BE76 9793 3476 5795
Ophalen zaden: Ecohuis, Turnhoutsebaan 139, Borgerhout – 25/02/2017 van
14-16u.
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BRUSSEL
Brussel - 2016
Benny Debruyne, 0477 84 33 59
Gustave Defnetstraat 55,
1060 Sint-Gillis
veltbrussel@gmail.com
Betalen via: BE39 5230 8054 3219
Ophalen zaden: omgeving Brussel

PROVINCIE
VLAAMS-BRABANT
Groot-Asse - 2022
Julien De Maeseneer, 02 452 87 15
Beneden Vrijlegem 15,
1730 Mollem - Asse
jorisdemaeseneer@telenet.be
Betalen via: BE63 9799 5778 8008
Ophalen zaden: bij Julien De Maeseneer, Beneden Vrijlegem 13, Mollem –
in februari, datum nog niet bekend
Hageland - 2035
Eddy Van Passel, 0472 88 19 00
Beekstraat 43, 3130 Begijnendijk
zaden.hageland@gmail.com
Betalen via: BE98 0682 4889 8993
Ophalen zaden: Bij Lieven David,
Molenstraat 31, Rillaar - 11/02/2017 van
10-12u30
Leuven - 2041
Fabienne Wierinckx, 0472 54 22 02
Adjudant Harboortstraat 46,
3001 Heverlee
biozaden.leuven@velt.be
Betalen via: BE60 9730 0890 8270
Ophalen zaden: Oud-Heverlee, Lovenjoel, Kessel-Lo, Herent, Kortrijk-Dutsel
Midden-Brabant - 2054
Jos Pauwels, 016 65 09 85
Kerkhoflaan 18a,
1910 Berg-Kampenhout
jospa@skynet.be
Betalen via: BE57 9790 7821 4135
Ophalen zaden: In Kerkhoflaan 18a in
Berg-Kampenhout of Bankstraat 63 in
Everberg

Pedevallei - 2086
Luc Bruyneel, 02 582 57 31
Sint-Martinusstraat 36,
1700 Sint-Martens-Bodegem
luc.bruyneel@gmail.com
Betalen via: BE44 0682 1772 8045
Ophalen zaden: bij Luc Bruyneel,
Sint-Martinusstraat 36, Sint-MartensBodegem
Zennevallei - 2107
Frieda Moyson, 02 253 17 28
Steenstraat 81, 1851 Humbeek
frieda.moyson@outlook.be
Betalen via: BE67 0012 4808 8387
Ophalen zaden: In Humbeek
of Houtem
Neer-Brabant - 2126
Stany Van Veer
Peperstraat 18, 1785 Merchtem
zadenactieneerbrabant@gmail.com
Betalen via: BE90 5230 4574 0932
Ophalen zaden: in Merchtem
of Steenhuffel
Druivenstreek - 2132
Paul Puyts
Schransdreef 59, 3090 Overijse
paul.nuyts1@telenet.be
Betalen via: BE03 4342 6213 1184
Ophalen zaden in januari,
pootgoed in februari.
Tienen - 2145
Kristien Justaert , 0474 74 99 46
Diestsestraat 41, 3470 Kortenaken
kristienj@hotmail.com
Betalen via: BE70 7390 1239 9025
Ophalen zaden: bij Tom Van Elst,
Truidensesteenweg 394, Hakendover
Groot-Gooik - 2164
Jan Tordeurs, 054 56 83 49
Bruneaustraat 56, 1755 Kester
info.groot-gooik@velt.be
Betalen via: BE41 9799 5644 9610
Ophalen zaden: Bruneaustraat 56,
Kester
Dijlevallei - 2178
Jean Pierre Debrandt, 0479 22 66 24
Bosveld 5, 3150 Wespelaar
jeanpierre.debrandt@gmail.com
Betalen via: BE51 9730 9007 7062
Ophalen zaden: Bij Louis De Mol,
Aarschotsesteenweg 52, Rotselaar

PROVINCIE LIMBURG
Groeneneus - 3014
Annika Lenaerts, 0473 75 97 18
Binnenveld 43, 3971 Heppen
annika.lenaerts@pxl.be
Betalen via: BE89 9795 3764 0184
Ophalen zaden: Heppen
Peer - 3033
Ivo Vandyck, 011 63 27 05
Erpekommerweg 19, 3990 Peer
veltpeer@belgacom.net
Betalen via: BE21 0682 5211 0303
Ophalen zaden: Elzenstraat 25 in
Bocholt, Heerkensweg 4 in Helchteren,
Stationsstraat 50 bus 3 in Neerpelt en
Erpekommerweg 19 in Peer
Genk - 3084
Jelle Segers, 0478 36 98 37
Kraaistraat 18, 3530 Houthalen
jelle1_segers@hotmail.com
Betalen via: BE42 9730 7588 5154
Ophalen zaden: Heempark, Hoogzij 7,
Genk
Hasselt - 3097
Mario Parys, Rijdreef 18, 3570 Alken
info.hasselt-diepenbeek@velt.be
Betalen via: BE10 9795 3026 0104
Ophalen zaden: Diepenbeek, Hasselt
of Alken
Kinrooi - 3137
Jos Aerden, 089 70 11 93
Truyenstraat 60, 3640 Kinrooi
jos.aerden@compaqnet.be
Betalen bij levering
Ophalen zaden: Truyenstraat 60,
Kinrooi
Maasoeter - 3143
Jean Zanders, 0471 52 81 13
Oude-Kerkstraat 22,
3650 Dilsen-Stokkem
jean.zanders11@gmail.com
Betalen via: BE91 0010 7940 4276
Ophalen zaden: Dilsen-Stokkem
Maasmechelen/Dilsen-Stokkem - 3156
Lidiane Mebis, 089 76 39 61
K.Astridlaan 39, 3630 Maasmechelen
lidiane.mebis@reesing.com
Betalen via: BE59 0012 0845 7726
Ophalen zaden: Maasmechelen
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Sint-Truiden - 3175
Carine Lonneu, 011 68 75 68
Hovenierstraat 41, 3800 Sint-Truiden
carine.lonneu@skynet.be
Betalen bij levering
Ophalen zaden: Sint-Truiden
Zuid-Oost-Haspengouw - 3181
Wim Cornelis, 0478 92 79 66
Beekstraat 67, 3700 Rutten
wim.cornelis1964@gmail.com
Betalen via: BE86 9796 3006 8050
Ophalen zaden: op 12/2/2017 in
Rommershoven (Hoeselt). Samen met
het ledenfeest.

PROVINCIE
OOST-VLAANDEREN
Aalst - 4012
Wendy De Coster, 0476 96 38 56
Ansmeerweg 15, 9308 Gijzegem
veltaalst@gmail.com
Betalen via: BE67 5230 8013 2987
Ophalen zaden: Kattelinnestraat 35,
Erpe-Mere
Waasland - 4031
Marc Temmermans, 03 776 86 89
Watermolendreef 126,
9100 Sint Niklaas
marc.temmermans@telenet.be
Betalen via: BE75 9799 4813 1151
Ophalen zaden: Sint Niklaas
Scheldevallei - 4044
Christine Deboel, 09 385 60 03
Schraaienstraat 9, 9810 Nazareth
christine.deboel@perso.be
Betalen via: BE91 5230 8074 2976
Ophalen zaden: Nazareth – 11/02/2017
Dendermonde - 4057
Frans De Block, 052 22 54 90
Korte Haagstraat 29,
9200 Dendermonde
franz.deblock@gmail.com
Betalen via: BE80 0010 5894 7077
Ophalen zaden: Korte Haagstraat 29,
Dendermonde (St-Gillis)
Gent - 4063
Pol Danneels, 0496 57 64 28
Luchterenhof 6, 9031 Drongen
pol.danneels@skynet.be

Betalen via: BE61 5230 8014 5317
Ophalen zaden: Bij Pol Danneels,
Luchterenhof 6, Drongen – in februari,
datum wordt per e-mail meegedeeld
Geraardsbergen - 4076
André De Backer, 0495 34 65 59
Hekkouterstraat 24, 9570 Deftinge
anddebacker@skynet.be
Betalen via: BE36 0010 7812 4381
Ophalen zaden: Bij Luc De Taeye,
Voldersstraat 203, Onkerzele
Hamme-Waasmunster - 4082
Hilde Wauters, 052 25 62 08
Groeneboomgaardstraat 6,
9220 Hamme
hildewauters@telenet.be
Betalen via: BE43 0003 2538 6601
Ophalen zaden: Spurt 7a, 9220 Hamme
Zele - 4119
Denise De Landtsheer, 0473 25 13 06
Hillarestraat 164, 9160 Lokeren
denisedelandtsheer@hotmail.com
Betalen bij levering in februari.
Levering aan huis (in omgeving Zele)
Reinaert - 4122
Kristof Van Stichelen, 09 348 26 71
Daknam-dorp 42, 9160 Lokeren
vanstichelenfransen@skynet.be
Betalen bij levering
Ophalen zaden: Lokeren, 11 of
18/2/2017 (nog te bepalen)
Damvallei - 4125
Ronny De Vylder, 09 232 03 23
Driesstraat 7, 9270 Laarne
ronny@veltdamvallei.be
Betalen via: BE79 8906 3432 2033
Ophalen zaden: bij Albert Van
Loo, Drieselstraat 31, Oostakker –
18/02/2017
Krekengebied - 4135
Jean Pierre Willems, 0494 25 77 12
Nijverheidskaai 9, 9900 Eeklo
jean.pierre.willems@pandora.be
Betalen via: BE59 5230 8060 2126
Ophalen zaden: bij Jean Pierre,
Nijverheidskaai 9, Eeklo
Land van Rhode - 4141
Lieve Wullepit, 09 360 38 17
Sonseindestraat 169, 9620 Zottegem
wullepit@yahoo.com
Betalen via: BE 85 9796 1211 8606
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Ophalen zaden: Sonseindestraat 169,
Zottegem – 11/02/2017 van 9-12 u
Oudenaarde - 4154
Elfried Anckaert, 055 31 78 66
Tivolistraat 118, 9700 Oudenaarde
a.elfried@telenet.be
Betalen via: BE07 8002 0764 6766
Ophalen zaden: Loods van Natuurpunt Bos 't Ename, Oudenaarde
Herzele-Houtem - 4164
Leopold Hellyn, 054 50 09 43
Holmanstraat 1,
9550 Steenhuize-Wijnhuize
leopoldhellyn@skynet.be
Betalen via: BE13 0012 7697 9839
Ophalen zaden: Herzele
Wichelen - 4186
Albert Rottiers, 052 42 25 60
Elsbrug 35, 9260 Wichelen
albert.rottiers@telenet.be
Betalen via: BE58 7995 1528 1479
Ophalen zaden: boerderij Robert
Eeckhoudt, Vennestraat 11, Wichelen
Meetjesland - 4192
Adelin Verdegem, 09 253 65 14
Kalestraat 41, 9940 Evergem
adelin.verdegem@telenet.be
Betalen via: BE57 8909 7410 3535
Ophalen zaden: Kalestraat 41, 9940
Evergem, op 11/2/2017 van 9-12 u
Veldgebied - 4207
Daniël De Baets, 09 371 70 36
Voordestraat 19, 9850 Hansbeke
Danieldebaets@outlook.com
Betalen via: BE46 9796 1309 1636
Ophalen zaden: Hansbeke
Leieland - 4213
Francis Dehullu, 0495 84 14 19
Paradijsstraat 3, 9870 Zulte
info.leieland@velt.be
Betalen via: BE55 4694 1599 4144
Ophalen zaden: Paradijsstraat 3, Zulte
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PROVINCIE
WEST-VLAANDEREN
Westkust-Veurne - 5023
Erica Blomme, 0486 96 94 72
Bassevillestraat 35, 8434 Lombardsijde
erika.blomme14@scarlet.be
Betalen via: BE33 9731 2562 5946
Ophalen zaden: Bassevillestraat 35,
Lombardsijde
Groot-Zedelgem - 5031
Katrien Danneels, 0485 30 39 80
Zeedijkweg 9, 8210 Loppem
zadenactie.veltgrootzedelgem@
gmail.com
Betalen via: BE54 3800 1508 6197
Ophalen zaden: diverse gemeenten in
de afdeling Groot-Zedelgem.
- Optie 1: Sven De Grieve (na 18 u),
0472 22 12 70 of 050 27 57 38.
Koning Albertstraat 166, Veldegem
svenleen@telenet.be
- Ophalen zaden optie 2: bij Liliane Sap
(na 18 u), Moubekestraat 26, Aartrijke,
0475 66 08 19
- Ophalen zaden optie 3: bij Daniel
Louwage, Mitsewegestraat 197,
Ichtegem, 051 58 34 90 of 0472 30 67 70
daniel.louwage@telenet.be
- Ophalen zaden optie 4: bij Katrien
Rosier (Het Augustijnenhof), Rolleweg
32, Loppem, 0475 65 24 30
hansvanpoucke@telenet.be
Exacte data en afspraken per afhaalpunt worden nog gecommuniceerd.
Beernem - 5034
Pieter Bouciqué, 050 70 33 58
Kerkhofdreef-Zuid 6, 8730 Beernem
pieter.boucique@telenet.be
Betalen via: BE58 7380 1386 7079
Ophalen zaden: Bij Pieter, Kerkhofdreef-Zuid 6, Beernem
Brugge - 5036
Eric Jacobs, 050 36 14 35
Prins Alexanderstraat 28,
8310 Assebroek
e.jacobs@telenet.be
Betalen via: BE39 9790 8638 9619
Ophalen zaden: Prins Alexanderstraat
28, Assebroek

Oostkamp - 5037
Marina Jonckheere, 0477 68 94 79
Jacob Jordaensstraat 1,
8020 Oostkamp
jonckheere.marina@skynet.be
Betalen via: BE88 0012 1723 7741
Ophalen zaden: bij Marina, Jacob
Jordaensstraat 1, Oostkamp
Jabbeke - 5038
Marc Deketelaere, 050 38 60 27
Zeeweg 2c, 8490 Varsenare
deketelaere.marc@skynet.be
Betalen via: BE14 8538 5689 3483
Ophalen zaden: Bij Marc, Zeeweg 2c,
Varsenare
Oostkust - 5039
Ivan Maertens, 050 51 00 66
Heistlaan 181, 8301 Knokke Heist
ivan181@scarlet.be
Betalen via: BE92 9793 9377 3323
Ophalen zaden: Knokke Heist
Blankenberge - 5040
Annie Kerkhove, 050 41 40 53
Rood-Kruisstraat 21,
8370 Blankenberge
annie.kerkhove@gmail.com
Betalen via: BE59 5230 8066 0326
Ophalen zaden: Bij Annie, Rood-Kruisstraat 21, Blankenberge – na afspraak
IJzervallei - 5042
Koen Heughebaert, 0495 80 26 35
Pastoor Costenoblestraat 21,
8650 Jonkershove
info@groenehemel.be
Betalen via: BE79 9793 5470 2733
Westland - 5055
Marnix Desimpel, 0479 87 40 73
Lange Molenstraat 45,
8920 Langemark-Poelkapelle
info.veltwestland@telenet.be
Betalen via: BE09 7380 1044 0757
Ophalen zaden: In Langemark-Poelkapelle, Ieper of Poperinge. Zaden in
januari, pootgoed in februari.
Izegem - 5061
Johan Vannieuwenhuyse, 051 31 51 55
Karel de Goedelaan 18, 8870 Izegem
johan.vannieuwenhuyse@telenet.be
Betalen via: BE66 0011 8541 2243
Ophalen zaden: Karel de Goedelaan
18 in Izegem of Kapucijnenlaan 48 in
Izegem

Zwevegem-Kortrijk - 5074
Mike Vandenbroucke, 0494 20 20 14
Stedestraat 71, 8550 Zwevegem
velt.zwekor@gmail.com
Betalen via: BE93 7380 2391 5067
Ophalen zaden: Stedestraat 71,
Zwevegem – 11/02/2017 van 10-12 u
Lichtervelde-Torhout - 5093
Geert Van Den Berghe, 051 43 88 61 of
0487 90 63 15
Steenovenstraat 4, 8810 Lichtervelde
vdberghe.geert@gmail.com
Betalen via: BE43 9731 5041 4601
Ophalen zaden: bij Geert, Steenovenstraat 4, Lichtervelde
Oostende - 5101
Ronny Severy, 059 80 58 71
Kerkstraat 14, 8450 Bredene
ronny.severy@skynet.be
Betalen via: BE95 0010 7769 5258
Ophalen zaden: Bij Ronny, Kerkstraat
14, Bredene. Je wordt tijdig ingelicht
over het tijdstip en de modaliteiten.
Tielt - 5114
Jan Moeyaert, 051 40 30 33
Vossekotstraat 25, 8760 Meulebeke
jan_moeyaert@telenet.be
Betalen via: BE56 9799 6892 1988
Ophalen zaden: Vossekotstraat 25,
Meulebeke
Roeselare - 5127
Danny Reynaert, 051 22 22 85
Groenestraat 525, 8800 Roeselare
dannyreynaert@telenet.be
Betalen via: BE02 9795 7520 3840
Ophalen zaden: bij Danny,
Groenestraat 525, Roeselare
Beitem - 5133
Els Delie, 0496 33 54 31
Kortewagenstraat 30b, 8800 Rumbeke
els.delie@telenet.be
Betalen via: BE75 7512 0143 1351
Ophalen zaden: Bij Els, Kortewagenstraat 30b, Beitem
Harelbeke-Kuurne-Waregem - 5146
Robert Schouttetens, 056 71 86 12
Wijdhagestraat 128, 8530 Harelbeke
robert.schouttetens@telenet.be
Betalen via: BE72 9795 2773 9316
Ophalen zaden: bij Robert Schouttetens, Wijdhagestraat 128, Harelbeke
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Staden - 5205
Roger Deleu, 051 70 01 76
Delaeystraat 52, 8830 Hooglede
rdeleu@telenet.be
Betalen via: BE28 2850 3689 7920
Ophalen zaden: bij Marc Cool,
Sleihagestraat 107, Oostnieuwkerke

Valkenswaard - 6021
Loet Visschers, 040 201 74 53
de Lathyrus 22, 5552 PJ Valkenswaard
vissloet@onsmail.nl
Betalen bij ophalen
Ophalen zaden: de Lathyrus 22,
5552 PJ Valkenswaard.

Groot-Ledegem - 5211
Els Delie, 0496 33 54 31
Kortewagenstraat 30b, 8800 Rumbeke
els.delie@telenet.be
Betalen via: BE75 7512 0143 1351
Ophalen zaden: Bij Els, Kortewagenstraat 30b, Beitem

Eindhoven - 6034
Wil de Vooght, 040 285 44 67
Griendstraat 15, 5662 RE Geldrop
info@velt.nu
Betalen bij ophalen
Ophalen zaden op 15/1 na 13 u, pootgoed op 11/2 na 13 u: bij Wil, Griendstraat 15, 5662 RE Geldrop

Wevelgem-Menen - 5224
Katrien Opsommer, 056 53 03 21
Groenestraat 153, 8930 Menen
bart.katrienvdhop@edpnet.be
Betalen via: BE15 7785 4573 8930
Ophalen zaden: Veltdepot, Groenestraat 153, Menen

NEDERLAND
Amsterdam - 6093
Jacoline van Duijvenbode,
06 450 78 486, Marathonweg 38 bus 3,
1076 TJ Amsterdam
jacolinevanduijvenbode@gmail.com
Betalen bij ophalen
Ophalen zaden vanaf half januari na
afspraak *, ophalen pootgoed vanaf
half februari na afspraak*.
* Bij Natascha, Coppelstockstraat 49
HS, 1056 XL Amsterdam
Zuid-Limburg - 6010
Annemarie Hendriks, 063 621 60 26
Aan het broek 63, 6137 TK Sittard
zadenverantwoordelijkeveltzl@
gmail.com
Betalen via: BE70 0017 3954 2325
Ophalen zaden: 6137 TK Sittard
Bergeijk - Eersel - 6015
Piet D’Haens, 0497 57 25 95
Churchill-laan 33, 5571 AR Bergeijk
p.dhaens@gmail.com
Betalen bij ophalen
Ophalen zaden: De Wingerd,
Terlostraat 5, 5571 KW Bergeijk

Leudal - 6047
Lei Hermans, 0475 59 36 10
Kerkstraat 23, 6083 AD Nunhem
Leihermans@hotmail.nl
Betalen via: NL26 RABO 0118 6942 19
Ophalen zaden: Nunhem
Tilburg-Breda - 6053
Wil Wouters, 062 023 55 52
Nieuwstraat 118, 5126 CH Gilze
wilwouters118@gmail.com
Betalen bij ophalen
Ophalen zaden: Gilze
Bladel - 6066
Warner Ceelen, 065 532 47 92
Groeneweg 114, 5541 AK Reusel
warcel@live.com
Betalen bij ophalen
Ophalen zaden: mgeving Bladel
Holland Rijnland - 6073
Carla Glorie, 064 649 01 87
Burg. swaanplantsoen 2, 2396 WP
Koudekerk aan den Rijn
carlaglorie@ziggo.nl
Betalen via: NL18 INGB 0007 4751 95
Ophalen zaden: Koudekerk aan den
Rijn of Leiden
Zeeuwse Eilanden - 6078
Jaap Hoekman, 062 249 62 31
Fortrapastraat 45,
4431 BV s’-Gravenpolder
jhoekman@zeelandnet.nl
Betalen via: NL76 INGB 0007 4729 87
Ophalen zaden: 's-Gravenpolder
Zeeuws-Vlaanderen - 6081
Susan Postma, 011 478 51 08
’s-Gravenstraat 219, 4567 AE Clinge
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bestuurvelt@gmail.com
Betalen via: NL48 INGB 0007 2997 64
Ophalen zaden: Gravenstraat 219,
4567 AE Clinge op 4/2/2017, tijdens de
jaarvergadering
Eco van Grond tot Mond - 6085
Marian Boes, 052 835 06 23
Steigerwijk 92, 7918 TW Nieuwlande
marian.boes@outlook.com
Betalen via: NL77 INGB 0007 4752 00
Ophalen zaden: Valthermond – tijdens
de jaarvergadering
Gooi en Eemland - 6113
Machteld van Muiswinkel, 0357852842
Wittelaan 5, 3743 CP Baarn
zaden.veltgooieemland@gmail.com
Betalen via: NL44 TRIO 0198 1169 93
Ophalen zaden: Baarn
Den Bosch en omstreken - 6124
Andreas Heijdendael, 068 364 74 16
Marktveld 63, 5261EA Vught
info@veltdenbosch.nl
Betalen via: NL74 INGB 0007 4747 69
Ophalen zaden: In Den Bosch, Vught
of Vlijmen
Veluwe-Zuid - 6127
Norbert Mergen
Utrechtseweg 433, 6865 CL Doorwerth
norbert@mergenmetz.nl
Betalen via: NL21 INGB 0007 2993 77
Ophalen zaden: Bij Norbert in Doorwerth of tijdens Velt-café in Arnhem
Den Haag - 6139
Lau Langeveld, 062 914 01 00
Fransen van de Puttenstraat 4,
2613 CH Delft
lau.langeveld@gmail.com
Betalen via: NL02 INGB 0007 4751 92
Ophalen zaden: Delft
Rotterdam - 6142
Rien Stoffels, 061 798 36 94
Narcisstraat 7, 3142 PC Maassluis
rienstoffels@kpnplanet.nl
Betalen bij ophalen
Ophalen zaden: Gedempte Zalmhaven
911, 3011 BT Rotterdam (bij de
Erasmusbrug, metro Leuvehaven)
Deventer-Zutphen - 6154
Corné van Kempen, 061 235 30 29
Kamperstraat 5, 7418 CA Deventer
cornevankempen@gmail.com
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Betalen via: NL76 INGB 0007 2992 60
Ophalen zaden: Deventer, Groene Golf,
in combinatie met lezing en zadenruil
op 11/02/2017
West-Friesland - 6188
Karin De Waard, 02 292 436 49
Ossenweide 1, 1689 MR Zwaag
westfriesland@velt.nu
Betalen bij ophalen
Ophalen zaden: Hoorn
Assen en omstreken - 6199
Gerard Wezenberg, 059 234 08 72
Mozartplaats 23, 9402 VL Assen
stekenstreek@home.nl
Betalen bij ophalen
Ophalen zaden: Assen

Leden uit afdelingen met afdelingscode 6002, 6096, 6107, 6168 en
6175 kunnen ook bestellen via het online bestelformulier (www.velt.nu/
zadenactie).
Kies je artikelen. In een volgend scherm geef je je adresgegevens in.
Bij het keuzemenu 'Afdeling' kies je de optie 'NL of geen afdeling > per
post'.
Je krijgt dezelfde korting als bij bestelling via een afdeling, maar betaalt
wel de kost van de verzending. Je betaalt je bestelling na ontvangst van
je bestelling. De factuur wordt toegevoegd aan de levering.
Woon je in een regio zonder afdeling en heb je geen toegang tot internet? Stuur het bestelformulier per post naar Wil de Vooght, Griendstraat
15, 5662 RE Geldrop.

Nijmegen en omstreken - 6201
Krijn van der Velden, 024 360 08 45
Policestraat 30, 6663 HJ
krijnook@yahoo.com
Betalen bij ophalen
Ophalen zaden: Bij Krijn, Policestraat
30, Lent (Nijmegen)
West-Brabant - 6212
Paul Linnenbank, 068 370 09 53
Van Weerden Poelmanlaan 9,
4631 JZ Hoogerheide
westbrabant@velt.nu
Betalen bij ophalen
Ophalen zaden: Roosendaal
Zwolle en omstreken - 6226
Haiko van der Velde, 061 252 54 97
Betje Wolffstraat 8, 8023 BW Zwolle
haikovandervelde@telfort.nl
Betalen bij ophalen
Ophalen zaden: bij de Eemhoeve op
4/02/2017 samen met zadenruilmarkt
Ophalen pootgoed: bij de Eemhoeve
op 4/03/207 samen met workshop

Geen glyfosaat meer voor Van der Wal
Zaadhandel Van der Wal, onze partner voor de Velt-zadenactie, heeft beslist om alle glyfosaathoudende producten uit de
rekken te halen. ‘Na onze samenwerking van vorig jaar spraken we Van der Wal aan over de verkoop van deze producten’,
vertelt Barbara, campagnecoördinator van Velt. ‘We zijn dan ook heel blij dat een grote speler als Van der Wal inziet dat
pesticidevrij tuinieren aan belang wint. We zijn er bovendien van overtuigd dat we via onze campagne 2020pesticidevrij nog
heel wat anderen kunnen overtuigen om het goede voorbeeld van Van der Wal te volgen.’

