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P.2. THEMADAG

DE BOOMTEELT
VANAF 2010
BEGINT NU
“Alles voor een
innovatieve groei”
In het Provinciaal
Ontmoetingscentrum te
Oostmalle op
27 januari,
Schrijf nu in, iedereen welkom!!!
. CYLINDROCLADIUM BUXICOLA
p. 5. LOGISTIEK PROJECT
p. 5. VLAM
p. 6. OOIT VAN BOMEN GEHOORD
p. 7. BOMENACTIES

Boomke van de voorzitter
Voor U ligt de nieuwe Nieuwsbrief met vele
weetjes van de afgelopen maanden en een ruime
blik op toekomstige activiteiten.
Onze Themadag springt er bovenuit met veel
nuttige informatie en ruime mogelijkheden om
mekaar te ontmoeten.
Hopelijk kan dit ook bijdragen
tot een hechte samenwerking
en een uitstekende collegialiteit in 2010.
Leon Peters
Activiteiten Boomtelersfederatie voorjaar 2010

Secretariaat boomtelersferatie:
Lucien Verschoren
Mechelbaan 728
2580 Putte
Tel/fax: 015/75.28.88
GSM 0496/986.439
Website: www.boomtelersfederatie.be
Mail: info@boomtelersfederatie.be
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ACTIVITEITEN AVBS
BOOMKWEKERIJ
VOORJAAR 2010
Themanamiddag boomkwekerij:
alles voor een innovatieve groei
27 januari Malle
Deze Themanamiddag brengt al het
goede van een nieuwjaarsreceptie en
de thema’s van algemene
vergaderingen bijeen. Het is een
ideale ontmoetingsplaats voor
bedrijfsleiders en alle medewerkers.
De moderne boomteelt komt
uitgebreid aan bod, u verneemt er
alles over “bodem en bemesting”.
Ontvangst vanaf 14u. met aperitief
en koffie.
Het gezamenlijk deel begint stipt om
15u. met
Henk Van Beek: Planten voor de
toekomst
Didier Hermans: Project ziekten bij
Buxus
Lieven Van de Putte: Project logistiek of
gezamenlijk vervoer
Marjan Denie: Plattelandsklassen “Al van
bomen gehoord?”
Wim Houtmeyers: Onderhoudsarme
beplantingen
Leon Peters, voorzitter van de
Boomtelersfederatie, opent de
themadag.
Elke deelnemer kan kiezen uit volgende
thema’s, elke sessie duurt 30 minuten.
eerste sessie met keuze uit 4
thema’s:
Oliver Grunert (Peltracom): Machotuinieren en nieuwe potgrond, systeem
Jan Spruyt
André Desmedt (PRP) en Simon
Mortelmans (Disaghor): Stimulatie van
de wortelontwikkeling als basis voor een
succesvolle teelt
Kim Swinnen (DCM): Gericht bemesten
in de boomteelt
Kathy De Moor (Habo): Electrische
snoeischaren Felco




tweede sessie met keuze uit 4
thema’s:
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Johan Beernaert(Dockx): Boomplantsubstraten op basis van lava in
verhardingen en verziekte gronden
Noortje Plinken (Compo): Gebruik van
DMPP in de boomkwekerij
Peter Truyens (Vangeel): Bodemmoeheid
en bodemverbetering
Frans Goossens (ILVO):
Gewasbescherming in de toekomst
derde sessie met keuze uit 4
thema’s;
Eric Milants (Scotts): Nieuwe
ontwikkelingen in de traagwerkende
meststoffen
Aerts Luc (Aerts hagas): Gras in
onderzaai in boomkwekerij,
groenbemesters en hun mogelijkheden
Jan Vanoverschelde (Braecke): Turf, de
sleutel voor een goede potgrond
Liesbeth Van Remoortere (PCS):
Waarnemen en waarschuwingen, de
sleutel tot gezonde boomteelt


Om 18u. wordt u een lunch aangeboden
met allerlei dranken.
Deze themadag is de ideale
ontmoetingsplaats tussen de
verschillende boomtelers, medewerkers,
groenexperten, leraars, onderzoekers en
toeleveringsbedrijven. Ook
tuinaanleggers en openbare
groendiensten worden uitgenodigd.
Tijdens de lezingen is er volop
gelegenheid tot vragen stellen. Ruime
mogelijkheid tot kennismaken en
napraten in de lunchruimte.
Vergaderlocatie:
Provinciaal Ontmoetingscentrum Malle,
Smekensstraat 61, 2390 Oostmalle
Inschrijven:
-voor 23 januari:
- per fax 015/75 28 88 of via
info@boomtelersfederatie.be,
Lucien.verschoren@pandora.be of via
gsm 0496/986.439 (duid 3 sessies aan,
samen met 2 reserve-onderwerpen)
- schrijf 19 euro over op rekening 7333245064-56 van Jan Gijs
Indien er teveel inschrijvingen zijn voor bepaalde
onderwerpen, worden door de organisatie
gelijkwaardige reserves aangeduid.

Studie-avond: boom en tuin
22 februari Deerlijk
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Om 2010 goed in te zetten als
tuinaannemer/boomverzorger of als
boomteler is een goede kijk op de
nieuwste trends noodzakelijk. Het
Verbond van Boomtelers en het
Verbond van Tuinaannemers en
Groenvoorzieners slaan dan ook de
handen in elkaar om een boeiende en
geanimeerde info-avond voor te
schotelen.
Programma:
Verder af te werken.
Henk Van Beek, zaakvoerder van
Boomkwekerij Henk van Beek, heeft
vele jaren ervaring als jurylid in de
wedstrijd ‘Vlaamse Tuinaannemer’.
Hij brengt ‘Nieuwe trends m.b.t.
groen uit de edities 08-09’.
Een tuinarchitect, presenteert zijn
visie over ‘de groene invulling van de
perfecte tuin’.

geanimeerde info-avond voor te
schotelen.
Henk Van Beek, zaakvoerder van
Boomkwekerij Henk van Beek, bracht
de nieuwste trends m.b.t. groen uit
de edities 08-09’.
Willy Reynders, zaakvoerder van
Willy Reynders Tuinarchitecten nv,
presenteerde zijn visie over ‘de
groene invulling van de perfecte
tuin’.
Hieruit ontstond een mooie discussie
rond het tekenen van tuinen,wordt
ongetwijfeld vervolgd. Meer info bij
de bestuursleden;

Er wordt voldoende ruimte gelaten
voor discussie en interactie met de
sprekers tijdens de voordrachten!
Een niet te missen start van het
nieuwe
jaar
voor
elke
groenvoorziener!
Vergaderlocatie:
Deerlijk
Inschrijving(deelname leden gratis;
niet-leden €5):
Inschrijven dient te gebeuren via
AVBS:
info@avbs.be
of
fax
09/326.72.11
Meer
info:
Jan
Vancayzeele
0476/91.01.36 of Bart Boeraeve
0473/32.31.87
Wat voorbij is Studie-avond:
boom en tuin 14 januari Geel
Een 60-tal tuinaannemers –boomverzorger en boomtelers kregen een
goede kijk op de nieuwste trends Het
Verbond van Boomtelers en het
Verbond van Tuinaannemers en
Groenvoorzieners sloegen de handen
in elkaar om een boeiende en
Activiteiten Boomtelersfederatie voorjaar 2010

De Salix exigua is volgens Van Beek
een veel belovende nieuwe plant.
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IWT project Cylindrocladium
buxicola
De laatste jaren wordt de Buxusteelt maar
ook de Buxus in tuinen aangetast door een
nieuwe schimmelziekte: Cylindrocladium
buxicola. Deze ziekte is eind de jaren
negentig overgewaaid uit Engeland en
heeft zich ondertussen verspreid in heel
West-Europa.
De schade kan enorm zijn en vooral de
snelheid waarmee de ziekte zich kan
ontwikkelen bij vochtig weer vraagt om
een kordate aanpak.
Een drietal jaar geleden werd op het PCS
in samenwerking met Frans Goossens al
een reeks proeven uitgevoerd om de
meest effectieve middelen te screenen
maar om de ziekte te controleren is meer
gericht en fundamenteel onderzoek nodig.
Zo heeft het PCS(Proefstation voor de
sierteelt)
in
samenwerking
met
ILVO(Instituut
voor
landbouw
-en
visserijonderzoek) en ADLO (Afdeling
Duurzame Landbouwontwikkeling) een
IWT-onderzoeksproject
ingediend
en
bekomen.
Dit 4-jarig onderzoeksproject wordt voor
het grootste gedeelte met IWT(overheid)geld gefinancierd(92.5%). Maar ook de
sector dient een belangrijke bijdrage te
leveren(7.5%). Het grootste deel van deze
sectorbijdrage zal gedragen worden door
de
beroepsorganisaties
van
zowel
boomkwekerij als tuinaanleg en openbaar
groen. Ook de afzonderlijke boomkwekersgildes leveren een bijdrage. De
Vlaamse Buxuskwekers hebben zich ook
verenigd in een werkgroep en leveren ook
een aanzienlijke bijdrage.
Het IWT-project start op 1 september 2009
en is opgesplitst in een viertal onderdelen.
Zo wordt de biologie en verspreiding van
de schimmel bestudeerd. Ook wordt
nagegaan of er mogelijk resistentie is
binnen het Buxusassortiment. Uiteindelijk
worden de resultaten van het onderzoek
verspreid via het Waarschuwingssysteem
voor de sierteelt.

de expertise die deze groep heeft, zal
bijdragen tot het succes van dit project.
Het lijdt geen twijfel dat ook voor
toekomstig onderzoek deze samenwerking
een grote meerwaarde is.
Hierbij ook nog een kort overzicht van de
betrokken personen:
PCS(Proefstation voor de sierteelt) :
• Bruno Gobin
• Filip Rys
ILVO (Instituut voor landbouw –en
visserijonderzoek):
• Johan Van Huylenbroeck
• Kurt Heungens
•
ADLO (Afdeling Duurzame
Landbouwontwikkeling):
• Frans Goossens
Didier Hermans, coördinator
Buxuswerkgroep.

De goede samenwerking tussen de
verschillende onderzoeksinstellingen en
Activiteiten Boomtelersfederatie voorjaar 2010
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Nieuwsbrief; PROMOTIE VLAM.
BOOMTELERSFEDERATIE
NOORD - BELGIE

Project logistiek: Kempenroute
Het organiseren van vervoer is voor vele
leden-boomkwekers een tijdrovende job.
Bovendien is het niet makkelijk om
kleinere orders tijdig en betaalbaar bij de
klant te krijgen. Naar aanleiding van deze
problematiek werd door ons bestuur
besloten om een studie te laten uitvoeren
door het Vlaams Instituut van de Logistiek
(VIL)
in
samenwerking
met
Innovatiesteunpunt
en
een
12-tal
geïnteresseerde boomkwekers uit NoordBelgië. In deze studie werden gerichte
interviews
afgenomen
en
werden
transportgegevens vergeleken om te zien
of samenwerking mogelijk was. Uit deze
studie bleek duidelijk dat het opzetten van
een logistieke route in de Kempen voor
heel wat voordelen kan zorgen. Bij de
zoektocht
naar
een
geschikt
transportbedrijf kwam Erik Tax uit Zundert
als één van de aangewezen partners naar
voor en de opstart van onze Kempenroute
was een feit. Er wordt tweemaal per week,
op dinsdag en donderdag, een rondrit
georganiseerd in onze regio voor het
ophalen van orders. De levering gebeurt
dan respectievelijk woensdag en vrijdag.
Om de administratie te vereenvoudigen
wordt gebruik gemaakt van een standaard
fax -of e-mailformulier. De goederen
worden gecentraliseerd in Zundert en
vertrekken vandaar naar regio Boskoop en
regio Oost -en West-Vlaanderen. Op deze
bestemmingen is er al een dagelijkse
trafiek. De voorkeur gaat uit naar planten
op pallets, palletboxen, ferropallets en CCkarren, maar ook los vervoer is mogelijk
door de flexibiliteit van Transport Tax.
Momenteel is deze Kempenroute gestart
met een 12-tal leden maar het is de
bedoeling dat deze groep veel groter
wordt. Op deze manier zou zelfs
dagelijkse
ophaalrondes
tot
de
mogelijkheden behoren wat onze afzet
alleen maar ten goede zou komen.
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Om de afzet van onze boomkwekerij producten
te promoten in 2010 worden onze VLAM
middelen gebruikt voor volgende acties;
. de generieke campagne ‘ Bloemen en
Groen ongelooflijk wat ze met je doen’
. aandeel in promotie Openbaar groen,
vooral via Groencontact
. aandeel in de wedstrijd ‘de Vlaamse
Tuinaannemer’
. aandeel in opendeuractie ‘Op de siertoer 4
kids en ‘Op de siertoer’
. bijdrage in het VITAYA-programma
‘Tuindromen’ , enkel in het voorjaar (wegens
het Floraliënjaar): opnames op Floraliën
. Buitenland: deelname aan IPM en Angers
en misschien in Yalova, Turkije én op
nieuwe nog te bepalen marktprospectie
de Floraliën:
- de expo van AVBS
(samenwerkingsakkoord),
- de Internationale Businessmeeting,
voor bestaande klanten
- de contactdagen, voor nieuwe
klanten uit de retail en waarop ook
buitenlandse stedelijke
groendiensten uitgenodigd worden,
- de perstour, waar ook
boomkwekerijen zullen bezocht
worden
- de beurs Floralideeën, waar in de
VLAM-stand ook aandacht aan
buitenplanten besteed wordt
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4 momenten van dat volgende
schooljaar leren over hoe dit
boompje op een optimale manier
kan uitgroeien tot een flinke,
gezonde boom. Tijdens deze
werkmomenten komen alle
aspecten van de boomkwekerij aan
bod: plantkeuze, snoeien, mesten,
onkruidbestrijding, geïntegreerde
ziektebestrijding, milieuaspecten
en uiteindelijk het verplanten van
hun boom naar de eigen tuin of
schooltuin.

SCHOLENPROJECT
‘Ooit van bomen gehoord ??’

•

Uitvoerder
Hoebenschot bvba boomkwekerij
Hoebenschot 26
2460 Lichtaart
014/460 800
E : hoebenschot@skynet.be
WWW.hoebenschot.be

•

Contact persoon

Doelgroep:

Marjan Denie

•

De bedoelde doelgroep tijdens het
eerste pilootschooljaar zijn
kinderen van het vijfde leerjaar. Het
tweede pilootjaar zitten deze in het
zesde leerjaar en sluiten de
kinderen van het nieuwe vijfde
leerjaar zich aan.

Projectomschrijving
‘Ooit

van bomen gehoord?’ is een
educatief project waarbij kinderen van
de derde graad van de lagere school
worden geïnitieerd in het kweken van
een eigen boom en het onderhoud
ervan. De initiatie gebeurt op een
heuse professionele boomkwekerij
dichtbij de school gelegen.
In het najaar 2009 komen kinderen van
het 5de leerjaar voor de eerste keer
naar de boomkwekerij. Ze planten een
boompje en zullen op 3 volgende
momenten van dat schooljaar en

•

Evolutie
Het is de bedoeling dat na het pilootproject
dit initiatief
zijn gestage groei blijft
behouden en dat de continuïteit wordt
voortgezet. De bedoeling gaat nog verder:
collega-boomkwekers kunnen dit initiatief
overnemen en zo dit ‘vergeten deel’ van
de tuinbouw mee uitdragen.

Werkwijze:

Activiteiten Boomtelersfederatie voorjaar 2010
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BOMENACTIES ZIJN GOEDE ACTIES,
MILLENIUMBOMEN
Vorige week kreeg ik op het secretariaat
van de Boomtelersfederatie) een brief in de
bus die me onmiddellijk deed terugdenken
aan de Milleniumbomen welke we in 2000
aan een 60-tal gemeenten in AntwerpenLimburg en Vlaams Brabant hebben
geschonken.
Hier gaat het over een Ginkgo biloba die
kon afgEhaald worden tijdens de beurs
Tuinidee in de Nekkerhal te Mechelen.
“In maart 1900 (moet 2000 zijn) ontving ik
van U een Ginkgo biloba, Japanse
Notenboom. Deze heb ik geplant in mijn
tuin Groenveldstraat 77 te Terbank,
Heverlee.
Het is een tweestijl (tweestammige struik),
en heeft een hoogte van 2,17 m en 1,81 m.
Hierbij een foto genomen in de herfst van
2009. Gezien mijn ouderdom (nu 78 jaar)
ben ik niet zeker binnen 15 jaar in 2025
hierover iets te kunnen laten weten.
Mogelijk dan wel de koper van ons
eigendom”, getekend Pieter Van Roy.
Weet je onze Milleniumbomen nog staan in
Uw gemeente?? Stuur dan een foto door.
Hiermede
kunnen
we
bij
de
gemeentebesturen de blijvende aandacht
hierop
vestigen.
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Zoek de plaag!!!
Hogeschool Gent-PCS en ILVO
starten wetenschappelijk onderzoek
naar mogelijkheden met nuttige
insecten bij de geïntegereerde
bestrijding, meer info bij Lucien
Verschoren

Gezocht: boomtelers voor
prospectiereis in de USA!
17 tot 27 augustus
Het
Verbond
van
Boomtelers
organiseert van 17 tot 27 augustus
2010
een
prospectiereis
naar
Amerikaanse boomkwekerijcentra in
de staten Michigan, Ohio en Oregon
(USA). Doel is om er professionele
boomkwekerijen
te
bezoeken,
potentieel cliënteel aan te trekken en
ons
netwerk
uit
te
bouwen.
Bovendien wordt op het einde van de
prospectie
de
wereldvermaarde
boomkwekerijbeurs Farwest Show
2010 aangedaan. De reis wordt
georganiseerd door het Verbond van
Boomtelers (AVBS) in samenwerking
met Scotts en FIT. Het aantal
inschrijvingen is beperkt tot 25, dus
wees er snel bij voor deze unieke
kans.
Interesse? Contacteer Bart
Boeraeve,consulent boomkwekerij,
op 0473/32 31 87 of via
bart.boeraeve@avbs.be
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BESTUUSLEDEN
BOOMTELERSFEDERATEIE
NOORD-BELGIE
Consulent Bart Boeraeve 0473/323.187
Meer info over onze bestuursleden vindt u op
onze website
www.boomtelersfederatie.be

Leon PETERS
Voorzitter
Oude Kluisweg 9 3740 Munsterbilzen
Tel: 089/50.36.66
Fax: 089/41.67.85
leon@peters.be
Didier HERMANS
Ondervoorzitter
Lilsedijk 80 2340 Beerse
Tel: 014/61.20.52
Fax: 014/61.75.45
didier@herplant.be
Louis HOUTMEYERS Gecoöpteerd
bestuurslid, ere-voorzitter
Nieuwe baan 5 2430 Eindhout
Tel: 014/86.74.00
Fax: 014/86.74.16
info@houtmeyers.be
Rekeningnummer 733-3245064-56
Jan GIJS
Penningsmeester
Geelsebaan 121 2470 Retie
Tel: 014/37.01.53
Fax: 014/37.21.38
jangijs@skynet.be

Steun onze vereniging
Bij de aankoop van o.a. inktpatronen van
Multiplast 052/43.29.43
wordt een percentage gestort naar de
werkingskosten van onze boomtelersfederatie,
contacteer het bestuur

Henk VAN BEEK
Bestuurslid
Maxburgdreef 21 2990 Loenhout
Tel: 03677.07.29
Fax: 03/663.84.83
van.beek@tiscali.be
Paul VAN PELT
Bestuurslid
Lierbaan 194A 2580 Putte
Tel: 015/75.52.09
Fax: 015/75.35.91
paul@vanpeltnv.com
Heb je suggesties of opmerkingen ivm de
boomkwekerij in al zijn facetten, aarzel dan
niet om ons te contacteren.
We organiseren voor U; zomerbezoeken,
algemene vergaderingen, enz….
Breng in de loop van volgende maanden een
bezoekje aan de Demovelden op de KHK te
Geel en PITO te Stabroek U vindt er een mooi
assortiment onderhoudsarme beplantingen.
Kijk ook op de website van deze scholen.

Lucien VERSCHOREN Secretaris, gecoöpteerd
Mechelbaan 728
Tel/Fax: 015/75.28.88
2580 Putte
GSM: 0496/986.439
info@boomtelersfederatie.be
Annie GOOSSENS/Baeten, Bestuurslid
Oude Aarschotsebaan 69, 2221 Booischot
(Heist-op-den-Berg)
Tel. 015/22.47.96
annie.goossens@hotmail.com
Pierre DEMESMAEKER, Bestuurslid
Lenniksebaan 1358, 1602 Vlezenbeekl (St.
Pieters Leeuw)
Tel: 02/569.28.90
info@inter-arbo.be
Guido GIJS, Bestuurslid
Turnhoutsebaan 100 2470 Retie
Tel:014/37.09.88
info@gijs.be
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Bezoek de Floraliën in april te Gent, de
boomkwekerij zal goed vertegenwoordigd zijn!
OnzeBoomtelersfederatie werd opgericht op 1
augustus 1961. We zullen dit in 2011 met U
allen vieren!!!
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