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Regalys is in de eerste plaats een 
familie : de familie Lejeune.

Een geslacht van landbouwers, al generaties lang 
gespecialiseerd in de groenteteelt, en vooroorlogs 
pionier in het inblikken van groenten. 

Regalys, is daarnaast ook een plek, de Kamerijckhoeve 
– een typische achttiende eeuwse vierkantshoeve 
gelegen te Gingelom in het Vlaamse deel van 
Haspengouw, nabij Sint-Truiden, centrum van de 
fruitbomenteelt en bekend om zijn appels en peren. 

De hoeve is sinds 1953 eigendom van de 
familie Lejeune, na lange tijd deel te hebben 
uitgemaakt van het patrimonium van de 
prinsen van Looz en Corswarem.

In 2004 storten Jean en Bernadette Lejeune 
zich in een gedurfd avontuur dat in België 
zijn gelijke niet kent, de teelt van de groene 
asperge, van de klauw tot het afgewerkte 
product (gekalibreerd, gewassen, verpakt). 

Ze streven naar het beste, de perfecte 
groene asperge, zowel qua smaak als 
qua kaliber, en zo recht als een “i”!

Het eerste jaar al verbouwen ze 4 ha groene asperges 
in de rijke Haspengouwse landbouwgrond.

Een familiale  
boerderij

Het poort van de Kamerijckhoeve 
waarin sinds 2010 gastenkamers 
zijn ingericht
Jean Lejeune, vader van 
Stéphane en stichter van Regalys 
tijdens een exclusieve rondleiding 
van het bedrijf .
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Vandaag hebben Stéphane - de zoon - en Bernadette 
de leiding van Regalys. Sinds 2020 wordt de ploeg 
versterkt door neef Jacques De Wulf, een agro-
bio-expert. Ondertussen is Regalys biologisch 
gecertificeerd en is het een merk geworden dat 
niet kan worden weggecijferd in het Belgische 
landschap van de groenten van zeer hoge kwaliteit. 

De hoeve baat ook een “hoevewinkel” uit (asperges 
en andere bio-producten) en biedt gastenkamers 
aan (de trots van Bernadette) voor wie wil genieten 
van het landschap en wandelingen in de streek. 

Een familiale boerderij

Bernadette en Stéphane 
Lejeune
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Haspengouw

Haspengouw is een vruchtbare landbouwstreek 
die zich aan beide kanten van de taalgrens over 
verschillende provincies uitstrekt. Het typische 
“open field” - landschap (zonder prikkeldraad) 
wordt sinds jaar en dag hoofdzakelijk gebruikt 
voor de landbouw. Graangewassen, bieten, appels 
en peren (voornamelijk in de streek van Sint-
Truiden, grenzend aan het dorp Gingelom, waar 
onze hoeve zich bevindt) worden er met succes 
gekweekt, dankzij twee bepalende factoren.

De eerste is het klimaat, gematigd, vochtig maar 
niet te vochtig, met een relatief vroege lente die 
de groei van de asperges bevordert en waardoor 
ze al vroeg in het seizoen kunnen ontluiken. 

Aspergevelden in het hart 
van het Haspengouwse landschap
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De tweede bepalende factor is de aarde, die 
lemig is, rijk en vruchtbaar, en die bijzonder 
geschikt is voor de teelt van de groene asperge. 

Stéphane Lejeune: ‘Er wordt vaak ten onrechte 
verondersteld dat de asperge om een zanderige 
grond vraagt, terwijl onze lemige aarde bijzonder 
rijk is aan voedings- en smaakstoffen.’ 

Zowel in Vlaams Haspengouw als in Waals 
Haspengouw heeft de biologische tuinbouw de 
laatste jaren een ongekende groei doorgemaakt. 

Dat zorgt voor een belangrijk aanbod van 
kwaliteitsproducten, via de korte keten, 
smaakvol, voedingrijk en met respect voor 
het milieu en wie er leeft en werkt. 

Haspengouw

De boerderij en de aspergevelden 
in het hart van het Haspengouwse 
landschap
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De asperge is een bijzondere groente. Haar 
“vrucht”, de stengel die we eten, kunnen we 
onvolgroeid noemen, een tussenstadium 
in de groeicyclus van de plant. 

Eerst wordt in de grond een wortel geplant op het 
moment dat deze voldoende gerijpt is. Deze wordt 
“klauw” genoemd. Wanneer in april de natuur 
ontwaakt, gaat deze te schieten en beginnen de 
stengels, die we asperges noemen, te groeien. 

De asperge is wit wanneer ze in een plantbed 
onder de grond groeit en groen wanneer ze 
bovengronds groeit en direct licht ontvangt. 

Als de stengels de kop opsteken begint een echte 
race tegen de klok. De ploegen van de Régalys hoeve 
staan vanaf dan elke dag op het veld om te oogsten. 

De groeicyclus  
van de asperge
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De oogst gebeurt met behulp van lichte elektrische 
wagentjes die het mogelijk maken tussen de rijen 
te bewegen zonder de aarde of de asperges te 
beschadigen. Dagelijks zal elke plukker aan het 
stuur van zijn eigenaardige wagentje, ontworpen 
door een geniale Italiaanse ingenieur, ruim 
8 km afl eggen tussen de rijen asperges! 

Daarna worden de asperges naar de 
hoeve gebracht waar ze worden gewassen, 
gecalibreerd, verpakt en verstuurd. 

Hoe sneller verpakt en verstuurd, hoe beter. 
Versheid is immers uiterst belangrijk voor de 
kwaliteit van de asperge die niet graag wordt 
gestockeerd, zelfs niet in een koelkamer. De 
korte keten krijgt hier zijn volle betekenis. 

Wanneer elke klauw meerdere stengels heeft  
voortgebracht is het tijd om de natuur weer haar 
gang te laten gaan. Men laat de klauw uitgroeien 
tot een struik waardoor de plant kracht kan putten 
voor de winter en het volgende seizoen. Zo kan 
de klauw rusten tot het weer lente wordt. 

De groeicyclus van de asperge
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De asperge,  
handwerk  
van begin tot eind !
Bij de teelt van de asperge is de menselijke 
tussenkomst een blijvende meerwaarde. 

Tijdens het hele kweekproces, van het één per één 
oogsten van de stengels tot het klaarmaken van de 
verzending, is het handwerk absoluut onmisbaar. 

De asperge is een nobel product dat alle kansen 
moet krijgen om het beste van zichzelf te geven 
in uw bord. Daarom wordt ze eerst gewassen, met 
de grootste zorg behandeld om te vermijden dat 
ze breekt, en vervolgens gekalibreerd volgens 
verschillende categorieën: AA: 20mm et plus, 
A: 16 à 20mm, B: 12 à 16mm, C: 8 à 12mm.

Al deze stappen zijn noodzakelijk om te 
komen tot een perfecte asperge! 

De Regalys asperges worden vervolgens verdeeld 
via verschillende distributiekanalen. 

We zijn uiteraard trots om ze in onze hoevewinkel te 
kunnen aanbieden, maar ze worden ook aangeboden 
door tal van zaken die de voorkeur geven aan 
kwaliteitsproducten uit de korte keten, in biowinkels 
en in andere hoevewinkels in Vlaanderen en Wallonië. 

De Regalys asperges prijken ook steeds meer op het 
menu van gastronomische restaurants in België. 
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De asperge  
in de keuken

De groene asperge is vandaag onmisbaar 
geworden in onze lentekeuken.

In de eerste plaats is ze makkelijk in het gebruik, want 
het is niet nodig om ze te schillen. Het volstaat om 
enkele centimeters vanaf de voet weg te snijden en 
ze is klaar voor gebruik. Het weggesneden gedeelte 
kan men gebruiken voor een bouillon of een soep. 

Men kookt de asperges doorgaans in water, zeker 
als het om grotere kalibers gaat, terwijl de fijnere 
exemplaren in de pan kunnen gefruit worden, 
met een scheutje olijfolie en eventueel enkele 
druppels water om het koken te bevorderen. De 
fijne asperge is ook lekker op de bbq, op een matig 
vuur, zodat ze zacht wordt zonder te verbranden. 

Welke ook de bereidingswijze is, men moet vooral 
vermijden om ze te hard te koken. De frisse 
lentesmaak van de groene asperge komt immers het 
beste tot uiting wanneer ze lichtjes knapperig is. 

Slechts weinigen weten dat de groene asperge 
ook kan geraspt worden in een frisse lentesla, op 
smaak gebracht met citroensap, verse tuinkruiden 
en eventueel enkele schilfers parmezaanse kaas. 

De versheid van de Regalys asperge – resultaat 
van de knowhow en de werkelijk zeer korte keten 
van productie en distributie – ligt ongetwijfeld aan 
de basis van haar verrassende veelzijdigheid. 
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Ontdek onze recepten op 
www.regalys.be/nl/recepten

Download HD beelden (©Regalys) 
op www.regalys.be/nl/pro

Volg ons op Instagram 
@regalys.asperges

Regalys cvba

Stéphane Lejeune

+32 (0) 484 766 650 
info @ regalys.be 
www.regalys.be

Kamerijckstraat 11 
3890 Gingelom 
Belgium


