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Iedereen met groene vingers kreeg zondag 8 mei in Hof ter Saksen de gelegenheid  eigen gekweekte 

planten te ruilen of te verkopen. Bij de 29 standhouders ging  veel aandacht naar vaste planten, 

keukenkruiden en  tomatenrassen (kers-, vlees- en trostomaten). Naast gekende vaste planten kon je 

specialiteiten als winterharde begonia’s, sponskomkommer, yacon,  kiwano, onsterfelijkheidskruid … op 

de kop tikken. 

Dit jaar konden ook voor de eerste keer kamerplanten gekocht, verkocht en geruild konden worden. De 4 

standen met kamerstanden konden op heel wat belangstelling rekenen.  

Winnaars 32e Plantenbeurs 

Geen nieuwkomers onder de winnaars, maar gekende standhouders met een nieuw plantenassortiment.  

1e prijs: Stijn Stappaerts uit Astene – Deinze  

De unieke collectie winterharde begonia’s en boomdahlia’s overtuigden de jury probleemloos. Stijn 

verzamelt, zaait, kweekt en verpot. Stijn geeft binnenkort een voordracht in een botanische tuin in 

Engeland. 

2e prijs: Rudi De Praetere uit Waasmunster 

Rudi en Catherine beschikken over een grote tuin en houden van planten kweken, scheuren, zaaien en 

stekken om hun arboretum steeds beter te maken. 

Fazantenbes, specerijenstruik, pagodekornoelje en diverse vertegenwoordigers uit de 

olmenplantenfamilie … zullen voortaan in menig tuin kunnen opgroeien en bloeien. 

3e prijs: Jozef De Wit uit Oppuurs 

Specialiteit boompioenen. Alle planten waren opvallend volumineus. Knappe potten met de klimplant 

schisandra kon Jozef presenteren.  
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juryleden ir. Dirk De Roose,  Christa Maes, natuurcoördinator en schepen Filip kegels, 

1ste winnaar Stijn Stappaerts, 2de Rudi De Praetere en 3de Jozef De Wit 

 

 

Kamerplantenstand links op foto: Carol D’Haeyer en Liesbet Van Remoortere van Hortus ter Saksen vzw en  

Stand rechts op foto: juf Sandrine van leefschool De Zonnewijzer uit Kieldrecht en haar stekjesbib 
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Meer informatie 
Filip Kegels   
Schepen van Natuurontwikkeling   

T 0486 16 74 95   
E filip.kegels@beveren.be  
 

 


