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BOOMTELERSFEDERATIE NOORD - BELGIE

Geachte collega’s,
Na een deugddoende vakantie volgt hier onze tweede nieuwsbrief.
Op 31 mei hebben we onze bestuursverkiezing gehouden en werd er een nieuw bestuur verkozen. Zo
mochten we een nieuwe voorzitter en enkele nieuwe bestuursleden verwelkomen. Enkele voormalige
bestuursleden stelden zich niet meer kandidaat en wij wensen hen dan ook te bedanken voor hun jarenlange
inzet.

Dankwoord aan onze vroegere voorzitter,
Louis Houtmeyers

Beste leden,
Onlangs kreeg ik van mijn collega-bestuursleden het
mandaat van voorzitter voor jullie vereniging. Als
kersverse voorzitter zal ik mij naar bestvermogen
inzetten voor onze gezamenlijke belangen.
Een voorzitter ‘alleen’ kan niets realiseren. Onder het
voorzitterschap van Louis Houtmeyers heeft NoordBelgië een schitterende bestuursploeg weten samen te
stellen. Als team zullen we
onze stempel zetten op wat er
nationaal moet onderhandeld
of gerealiseerd worden. Steeds
voor het algemeen belang!
Jullie voorzitter,

Met spijt in het hart maar toch ook bewust van de
noodzaak tot vernieuwing, nemen we afscheid
van onze vroegere voorzitter.
Wij willen hem dan ook
bedanken voor het vele werk
dat hij verricht heeft als
voorzitter en benoemen
hem graag tot erevoorzitter.
Louis werd wel gecoöpteerd
als bestuurslid omdat zijn
inbreng nog steeds heel
belangrijk blijft.

Peters Leon

Voorstelling bestuur 2007:
Leon Peters, voorzitter
Didier Hermans, ondervoorzitter
Louis Houtmeyers, gecoöpteerd bestuurlid
Jan Gijs, penningmeester-bestuurslid
Lucien Verschoren, secretaris-gecoöpteerd bestuurslid
Annie Baeten, bestuurslid
Pierre Demesmaeker, bestuurslid
Guido Gijs, bestuurslid
Henk Van Beek, bestuurslid
Paul Van Pelt, bestuurslid

leon@peters.be
didier@herplant.be
info@houtmeyers.be
jangijs@skynet.be
lucien.verschoren@pandora.be
annie.goossens@hotmail.com
info@inter-arbo.be
info@gijs.be
h.van.beek@skynet.be
info@vanpeltnv.com

Meer info over onze bestuursleden vindt u op onze website

www.boomtelersfederatie.be

Secretariaat Boomtelersfederatie

Lucien Verschoren
Mechelbaan 728 - 2580 Putte
Tel/Fax 015/75.28.88
Gsm. 496/986.439

Website: www.boomtelersfederatie.be

Mail: info@boomtelersfederatie.be

Zomerbezoeken bij collega-boomkwekers
Ook dit jaar hadden we weer 3 zomerbezoeken gepland.
De organisatie was zoals ook in het verleden in handen van onze
penningmeester, Jan Gijs. Zoals voorgaande jaren waren deze
kwekerijbezoeken een succes met veel geïnteresseerden.
We danken de drie deelnemende bedrijven voor de mooie
rondleiding en de prima ontvangst.
1. Vrijdag 8 juni Boomkwekerij/aanlegbedrijf MORIS (Marc Moris) in Gestel.
Het bedrijf is gelegen op een unieke locatie en combineert de kweek van grote solitairplanten met de aanleg van
exclusieve tuinen. Mark Moris heeft een heel eigen kijk op het groengebeuren en we zien hiervan het resultaat in zijn
eigen tuin/kwekerij. Deze tuin is werkelijk onberispelijk onderhouden en vormt een eenheid met de aanwezige gebouwen
en natuur. Deze eigen stijl op het gebruik van exclusieve planten en de manier van kweken geeft heel wat stof tot
nadenken en wijkt zeker af van de traditionele boomkwekerij. Na de rondleiding werden we ontvangen in de mooie loods,
gebouwd in oude Vlaamse stijl en werden we getrakteerd op een drankje en een hapje, wat door de aanwezigen zeker
werd gewaardeerd.

2. Vrijdag 6 Juli Boomkwekerij ELZENLAND (Luc Peeters) in Wuustwezel.
Onze tweede zomeruitstap bracht de leden van de Boomtelersfederatie N-Belgie naar de stille Kempen, nml; Wuustwezel.
Deze gemeente gelegen vlakbij de Nederlandse grens en het Brabantse boomkwekerij centrum Zundert, mag ook reeds
een klein centrum genoemd worden wat betreft productie boomkwekerij. Met een mooie groep van bijna 30 personen en
een zeldzame warme zomeravond beloofde dit weer de moeite te worden. Gezien de gastheer, Luc Peeters ervaring heeft
met het ontvangen van groepen, door onder andere deelname aan ‘Op de Siertoer’, werden we vlot begeleid doorheen de
kwekerij van 2,5 Ha. Wat begonnen was als een hobby is nu een volwaardige familiale boomkwekerij. Luc heeft nu reeds
7 jaren geleden de keuze gemaakt zich toe te leggen op de teelt van leibomen. Voordien was hij reeds 25 jaar actief in de
tuinaanleg. Geen foute keuze in ieder geval, gezien de grote populariteit van dergelijke bomen. Daar komt bij dat Luc durft
op zoek te gaan naar minder voorkomende vormen en/of variëteiten van leibomen, we denken daarbij aan Hopbeuk,
Dakmoerbei, Plataan, Beuk, Moeraseik maar ook Appels in een dakvorm, en schermen. Dit geeft dan ook weer aan dat hij
de trend van leifruit niet gemist heeft. Gezien hij de keuze maakt om zijn bedrijf familiaal uit te baten, zonder extern
personeel heeft hij zich dus gespecialiseerd met deze toch wel arbeidsintensieve teelt. Ook wat zijn afzet betreft waagt hij
zich op ander terrein dan de meeste. Men kan bij Elzenland zijn bomen kiezen, en vervolgens zal Luc ze ook komen
planten en blijven onderhouden indien gewenst, een toch wel vergaande service die snel via mond op mond reclame
gezorgd heeft voor een stabiele afzet en onderhoud opdrachten. Tevens was Luc in het verleden, en is dit nog steeds
maar dan met minder uren, nog steeds actief binnen de Land-en Tuinbouwschool PITO te Stabroek.
We kunnen dan ook niet meer dan Dhr. Luc Peeters danken voor zijn goede ontvangst, bewonderen voor zijn keuze en
vakmanschap, en veel succes wensen met al zijn activiteiten.

3. Vrijdag 10 augustus Boomkwekerij SOLITAIR (Dirk Cools) in Loenhout .
De derde en laatste zomeruitstap voor dit jaar bracht ons wederom naar de stille Kempen. Dit keer naar Loenhout. Ook nu
weer mooi weer en een prachtige opkomst van bijna 45 personen. De reden hiervoor zal vast de locatie of de kwekerij in
kwestie zijn. Solitair als ook Dirk Cools is al lang geen onbekende meer in de Boomkwekerij sector. Het bedrijf bestaat
reeds sinds 1986 en heeft zich toch vrij snel toegelegd op solitairs, zoals de naam al laat vermoeden. Op de 60 ha vinden
we dan misschien een beperkt sortiment terug, doch het grote aanbod van Buxus, Taxus, Prunus, Ilex, Osmanthus, enz.
in verschillende vormsnoei spreekt werkelijk tot de verbeelding. Door het aankopen van reeds oudere bijna volwassen
planten, een goeie verzorging en snoei beschikt men hier tevens over een groot aanbod van toch wel exclusieve planten.
Het spreekt voor zich dat de prijs/kwaliteit verhouding zorgt voor een afzet richting boven het gemiddelde, wat op zich een
mooie keus is gezien onze sector moet zorgen voor de juiste plant op de juiste plaats. Ook tracht Solitair trendsetter te
zijn, Dirk gaat dan ook op zoek naar nieuwe mogelijkheden wat betreft snoei van planten, zijn hoogstammige taxussen
zijn daar een mooi voorbeeld van. Met zijn 15 personeelsleden mag
Solitair dan ook beschouwd worden als groots. Wat zijn afzet betreft
gaat er de laatste jaren steeds meer naar het buitenland, ongeveer
70% is dan ook voor export, vooral naar Italië, Zwitserland,
Engeland, Frankrijk, Duitsland, enz… .
Dit bedrijf is dan ook een voorbeeld dat een visie hebben werkt!
Durven een keuze te maken, en jezelf hierdoor profileren op de
markt, hierdoor ben je steeds een stapje voor.
Volgens Dirk Cools staat het bedrijf op een punt dat ze niet meer
moeten investeren in uitbreiding, maar vooral in afzet. Wij wensen
hem hierbij dan ook veel succes en hopen dat zijn prachtige planten
nog menige prachtige locaties mogen kleuren en zorgen voor een
groene en leefbare omgeving. Tevens dank voor de mooie en
aangename ontvangst.

Kwekers die zich kandidaat willen stellen voor een zomerbezoek volgend jaar,
neem contact op met Jan Gijs 014/37.01.53

Dinsdag 3 juli - Jaarlijkse zomeruitstap.
Onze jaarlijkse zomeruitstap ging dit jaar richting Brussel.
We bezochten de rozentuin van Coloma en de museumtuin
van Gaasbeek. We werden op beide locaties rondgeleid
door enthousiaste medewerkers. Beide parken zijn een
echte aanrader en waren trouwens perfect onderhouden.
Inde rozentuin van Coloma staan meer dan 3.000
rozenvariëteiten uit 25 landen en mag terecht als één van
de grootste collecties genoemd worden. De museumtuin
van Gaasbeek herbergt dan weer een mooie collectie
snoeivormen van fruitgewassen, een groentetuin en een
siertuin, aanleunend bij het kasteel van Gaasbeek. We
bezochten ook nog een Hydrangea-collectie in het park van
Groenenberg.
Ook de inwendige mens werd niet vergeten en na de
rondleiding in de brouwerij Lindemans, bekend van zijn
Lambic en Kriek, werd de nodige degustatie uitgevoerd.
De dag werd afgesloten met een etentje in een plaatselijk
restaurant. Ondanks de magere opkomst van onze leden
was dit toch een zeer geslaagde dag.

VLAM er op, ook in 2007.
Planten produceren is slechts de eerste opdracht van een boomkweker. De volgende is om deze planten op
de juiste plaats te krijgen. De meeste kwekers zullen wel weten dat er verschillende mogelijkheden zijn wat
betreft afzet. We denken dan bijvoorbeeld aan de tuinaanlegger, een gemeente of stad, de particulier of een
andere kweker indien men plantgoed produceert. Dit kan dan voor de locale markt zijn, gans België of
exportgericht.
De meeste kwekers staan zelf in voor het leggen van contacten met de juiste afnemen. Doch wijzen wij U
nogmaals graag op enkele hulpmiddelen die de VLAM U biedt om mogelijke contacten te leggen;
• www.openbaargroen.be ; Deze VLAM website is vooral gericht naar de grootgroen gebruikers en
bevat verschillende suggesties naar onderhoudvriendelijk gebruik van planten. Ook in 2007 zal de
fichebak aangevuld worden met 30 heesters en 20 bomen of solitairs. LET OP; U kan melding maken
van U bedrijf op deze website, surf er naar toe en meld U aan!!!
• www.opdesiertoer4kids.be ; Nog een VLAM website. Op 22 mei 2007 organiseren we voor de 4
keer een open dag van de sierteelt voor de laatstejaars van het lager onderwijs. LET OP; breng eens
een bezoekje aan de website en meld U aan als bedrijf. Informeer ook via U kinderen, kleinkinderen
of rechtstreeks bij de lagere school in u gemeente of ze op de hoogte zijn www.opdesietoer4kids.be
. Vooral doen, de jeugd is tenslotte onze toekomst.
• “Ik draag groen dit seizoen”; Boomkwekers kunnen nog steeds de reeks van 5 mooie banners
bestellen bij de VLAM! Ook zal dit voorjaar een brochure uitgebracht worden met 4 plantencollecties
voor verschillende tuinstijlen, daarnaast ook nog reclame in verschillende weekbladen.
Indien vragen over VLAM, neem gerust contact op met Henk van Beek of rechtstreeks bij de VLAM.

Op zondag 16 september zwieren de deuren open bij
volgende sierteeltbedrijven in de provincie Antwerpen :

zondag
16 september 2007

•
•
•
•
•
•

Boomkwekerij Houtmeyers Eindhout- Laakdal
Boomkwekerij Guido Gijs Retie
Elzenland Wuustwezel
Guy Vervoort Kalmthout
Arboretum Kalmthout
De Vlindertuin Rijmenam

Meer info in andere provincies: www.opdesiertoer.be

BEURSNIEUWS
Zundert (NL)

3 tot 5 oktober 2007

Deze beurs ging voor de eerste maal door
op 4 en 5 september.
Een aanrader voor volgend jaar!
5 maart 2008
6 augustus 2008
2 - 3 september 2008

PCS/Waarschuwingssysteem
Nog steeds moeten we vaststellen dat er heel wat boomkwekers niet aangesloten zijn bij het
Waarschuwingssysteem voor de sierteelt. Nochtans kan voor deze kleine investering heel wat nuttige
informatie bekomen worden en krijg je als sierteler een beter inzicht in de toepassing van pesticiden. Meer
info: www.pcsierteelt.be

Sierteelt 2020
Onder leiding van Adrien Saverwijns werd er een groep gevormd onder de siertelers om tegen 2020 een
aantal concrete punten aan onze beleidsmensen te bezorgen. Vanuit de boomkwekerij zetelen Jan Oprins,
Willy De Nolf, Marc Vanhulle en Didier Hermans in deze groep. Alle belangrijke onderwerpen in onze sector
worden behandeld.
Volgende punten kwamen al aanbod: Ruimte - Personeel - Innovatie – Onderzoek

KVDV= Koninklijke Vlaamse Dendrologische Vereniging
Begin 2007 werd met een paar enthousiaste mensen de KVDV nieuw
leven ingeblazen. We willen onze vereniging vooral laagdrempelig houden
zodat dendrologie( de studie van bomen en planten) een breed publiek van
liefhebbers en professionals aanspreekt. Er worden voordrachten gegeven,
uitstappen naar arboreta en tuinen georganiseerd en er wordt gestart met
een inventarisatie van Vlaamse plantencollecties. Lid worden kan via
de website www.kvdv.info of via Didier Hermans.

Richtprijzen particulieren verkoopseizoen 2007- 2008
Zoals elk jaar werd onder leiding van Paul Van Pelt een basislijst met richtprijzen opgesteld.
Geïnteresseerden kunnen deze richtprijzen bekomen via het secretariaat of via Paul Van Pelt

Vernieuwing website www.boomtelersfederatie .be
Onze website is dringend aan vernieuwing toe. Didier Hermans wordt vanaf nu de beheerder van onze
website. De bedoeling is om de website veel actueler te houden en veel nuttige informatie te geven.

Alle suggesties zijn welkom !!!

Samenvatting en conclusies van onze enquête
Om de collegialiteit en de onderlinge relatie te verbeteren, hielden we enige tijd geleden een ledenenquête. De resultaten
van deze rondvraag werden al toegelicht op de algemene vergadering van 31 mei 2007 maar toch geven we nog eens
graag een samenvatting.

Vraag

Antwoord

1 Heeft uw lidmaatschap bij onze vereniging een
meerwaarde?

Het overgrote deel van onze leden antwoorden positief.

2 Vindt u de afstand naar de algemene vergadering een
probleem?

De meeste van onze leden vonden dit geen probleem.

3. Indien de afstand korter zou zijn, zou u dan sneller naar
een vergadering komen?

Een kleine meerderheid zou dan wel naar de vergadering
komen.

4. Bent u tevreden over de algemene vergadering?

De meeste leden waren tevreden.

5. Bent u tevreden over de studie -en zomeruitstappen?

Hier werd unaniem positief geantwoord door onze leden.

6. Bent u tevreden over de wintercursus?

Ook hier werd door iedereen positief op geantwoord.

7. Maakt u gebruik van het AVBS voor raadgeving?

Iets meer dan de helft van onze leden maakt gebruikt van
de diensten van het AVBS.

8. Maakt u gebruik van het PCS voor raadgevingen?

Op deze vraag kregen we hetzelfde antwoord als vraag 7.

9. Maakt u gebruik van VLAM promotie?

Ook hier hetzelfde stramien: iets meer dan de helft maakt
gebruikt van VLAM-promotie.

10. Wenst u een correcte en gebruiksvriendelijke ledenlijst
met de specialiteiten van het bedrijf?

Bijna alle leden vonden dit belangrijk en antwoorden
positief

11. Maakt u gebruik van onze website
www.boomtelersfederatie.be?

Iets minder dan de helft maakt gebruik van onze website.

12. Vindt u het nodig om de voorraadlijsten aan elkaar
kenbaar te maken?

Tweederde van onze leden vonden dit een goed idee.

13. Heeft u interesse in werkgroepen rond specifieke
thema’s?

Het overgrote deel van onze leden antwoorden positief

14. Via welke weg zou u graag info ontvangen van onze
vereniging?

In volgorde van belangrijkheid: mail-fax-website-brief

15. Zou u graag een nieuwsbrief ontvangen over actuele
thema’s binnen onze federatie?

Unaniem positief antwoord.

16: Vraag over versterking van het bestuur?

Een 4-tal mensen hebben interesse om mee te werken
aan het bestuur.

17: Bent u tevreden over de huidige werking van het
bestuur?

Het overgrote deel van onze leden was hierover positief.

18: Heeft u suggesties voor een goede werking of
opmerkingen?

- Graag wat vernieuwing en verjonging van het bestuur.
- Vergaderen tot 22.00h daarna napraten en aandacht
voor de vrouwen?
- Éénmaal per jaar een open bestuursvergadering.
- Maximum 2 termijnen voor de voorzitter.
- Organiseren van andere activiteiten
- Moeilijke verbinding naar onze vergaderzaal
- Opmerking over VLAM
- Opmerking over onze secretaris
- Samenwerking vaste plantenkwekers en boomkwekers
- Info over assortiment en uitstraling

Slechts een 40 % van onze leden heeft de enquête ingevuld maar er is toch duidelijk een tendens te merken.
Over het algemeen werd er vrij positief geantwoord op de vragen en kunnen we de voorzichtige conclusie
trekken dat we als bestuur goed werk leveren. Toch stellen we ons de vraag waarom de opkomst op een
algemene vergadering en sommige activiteiten bedroevend is. Het werk dat we leveren als bestuur staat ten
dienste van onze leden en wordt belangeloos gedaan. Heel wat dossiers en knelpunten worden door onze
bestuursleden opgevolgd en verdedigd bij het AVBS.

