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Nieuwsbrief  januari  2011                  

Secretariaat: Mechelbaan 728 2580 Putte tel/fax: 
015/75.28.88,  Bezoek onze website  
www.boomtelersfederatie.be.  

 

Woensdag 12 januari Themadag; Plantenkennis in een ruim assortiment 

 

Tinne Vingerhoets, kandidaat Schoonste Boerin 

Stem op www.schoonsteboerin.be 

 

Jan Oprins, benoemd tot secretaris-generaal van de 
Floraliën 

 

Beste collega's, sponsors en sympathisanten, 

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief hebben 
we 2010 alweer achter ons gelaten. Voor de 
boomkwekerij was 2010 een bewogen jaar. De 
weersinvloeden hebben een grote impact gehad 
op onze bedrijven en ook de crisis lijkt nog niet 
helemaal verteerd te zijn. 

Maar vorig jaar had ook veel positieve kanten. Ons 
logistiek project 'Kempenroute' kende veel bijval 
en een aantal 
collega's kozen 
resoluut voor verdere 
groei en vernieuwing. 
Dit laatste toont nog 
maar eens aan hoe 
veerkrachtig 
boomkwekers 
kunnen zijn in 
moeilijke tijden. 

In dit nieuwe jaar 
bestaat onze vereniging 50 jaar. We willen dit op 
gepaste wijze vieren met als hoogtepunt ons feest 
op 10 september 2011. We houden u zeker op de 
hoogte van de feestelijkheden. 

Ik wens aan iedereen een gezond, gelukkig en 
voorspoedig 2011 en hoop u te mogen begroeten 
op onze themanamiddag op 12 januari. 

Met vriendelijke groeten, 

Didier Hermans, voorzitter. 
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Plantenkennis in een ruim assortiment 

De Themanamiddag brengt al het goede van een Nieuwjaarsreceptie, cursussen en 
vergaderingen samen. Het is de ideale ontmoetingsplaats voor bedrijfsleiders en hun 
medewerkers. Leraars, sponsors, sympathisanten en de partners worden hierbij van harte 
uitgenodigd. 

De plantenkennis en al zijn facetten worden toegelicht. Als boomtelers willen we dat een ruim 
assortiment aangeplant wordt. We hebben daarom voor dit actueel thema gekozen. 

6 voorname sprekers komen aan bod en iedereen kan ze horen, de beelden zien en vragen 
stellen of meer informatie vragen. Beslist de moeite waard!!!! 

Deze activiteit is tevens het begin van een feestjaar voor de Boomtelersfederatie Noord-
België, in 1961 ontstaan, vieren de boomtelers in 2011 hun 50 jarig bestaan 

We verwachten al onze leden op 12 januari 14u in de Smekensstraat 61 te Oostmalle.  

Programma: 14 u ontvangst met aperitief  

14u 30 Panelgesprek o.l.v. Rit van Geel met Francis Broos tuinarchitect, Inge Ceulemans 
leerkracht van het Scheppers instituut en Didier Hermans. Zij vertegenwoordigen; de 
tuinarchitecten,  de scholen, de tuinaanleggers en de boomtelers.  

 

vanaf 15 u tot 16u 45  

Sprekers;  

- Koen Camelbeke van domein Herkenrode te Wespelaar, specialiteit o.a. Magnolia  

- Kris Van de Capelle, PCS, vaste planten in openbaar groen 

- Kristien Van der Mijnsbrugghe, INBO, autochtoon plantmateriaal 

- Johan Van Huylenbroeck, ILVO, Best Select en veredeling 

- Harry Van Trier, groenschrijver, Hydrangea 

- Martin Vissers, nieuwe rozen 

 

17u Voorstelling door de sponsorbedrijven  

17u 15 wordt U een lunch aangeboden 

  

Inschrijven; tot 10 januari via info@boomtelersfederatie.be, lucien.verschoren@telenet.be of via 
GSM 0496/986.439 

Schrijf 19 € over op rekening 733-3245064-56 van Jan Gijs 

Aan onze leden heb je een mailadres geef dit dan door aan het secretariaat door gewoon 
een mailtje te sturen naar info@boomtelersfederatie.be of lucien.verschoren@telenet.be. 
Doe dit ook bij wijzingen van (mail-)adres.  
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Unieke plantenveiling voor 
het  goede  doel 

DOEL ; door een spannend, leerrijk, 
aangenaam en winstgevend (voor het 
goede doel) initiatief als een veiling van 
zeldzame planten willen we een moment 
van animatie brengen tijdens onze viering. 

GEZOCHT ; Graag nu reeds aanmelding 
vanuit onze leden kwekers van zeldzame 
planten die U wil schenken voor deze 
veiling!!! 

Bij voorkeur planten die niet te groot of 
zwaar zijn om te vervoeren met een 
personenauto. Indien U toch 
grotere/zwaarder planten wil aanbieden, 
gelieve dan ook in te staan voor het 
transport naar de koper. 

AANBIEDEN ; Gelieve nu reeds melding 
te maken van welke plant(en) U wenst te 
schenken voor deze unieke veiling voor 
het goede doel. Dit kan via mail; 
h.van.beek@skynet.be of via fax 
03.663.84.83 . Vermeld duidelijk om welke 
plantensoort, variëteit het gaat. Vermeld 
ook de potmaat/ grote van de plant. 
Vermeld ook U naam en bedrijf, deze zal 
ook vernoemd worden tijdens de veiling. U 
zal tijdig op de hoogte gebracht worden 
wanneer en waar de veiling plaats heeft, 
en het goede doel waar de opbrengst 
naartoe gaat. 

!!!!!!! Wij verzoeken U vriendelijk één 
mooie en zeldzame plant te doneren !!!!!  

!!!! Maar U moet ook aanwezig zijn, U doet 
hier misschien een superkoop !!!!  

 

Dinsdag 15 februari 2011om 19h30 in de KHK te Geel 
infoavond voor boomtelers en tuinaannemers 

Om 2011 goed in te zetten als tuinaannemer of als boomteler is een goede kijk op de 
nieuwste trends noodzakelijk. Het Verbond van Boomtelers en het Verbond van 
Tuinaannemers en Groenverzorgers slaan dan ook de handen in elkaar om een boeiende en 
geanimeerde infoavond voor te schotelen. 
 

PROGRAMMA 

Voorwoord door Lucien Verschoren, secretaris boomtelersfederatie Noord-België  

"Waterzuivering met rietvelden" door Mia Van Dyck en Rob Van Deun, docenten 

K.H.Kempen, Onderzoeksgroep Waterzuivering met Rietvelden 

1. Waterbeleid en wettelijk kader: welke rol kunnen rietvelden hierin spelen. 

2. Werking, ontwerp en aanleg van plantenzuiveringssystemen  

3. Case study: Gebruik van rietvelden in het recirculatiesysteem van 

containerteelt. 
Slotwoord door Jan Vancayzeele, consulent van het Verbond van Tuinaannemers AVBS 

 
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 boomteler en 
groenvoorziener! Een drankje wordt voorzien tijdens de pauze. 
Vergaderlocatie: Lokaal D006 van de Katholieke Hogeschool Kempen, Kleinhoefstraat 4, 
2440 Geel. Er is bewegwijzering voorzien vanaf de receptie. 
Inschrijving: 
Inschrijven dient te gebeuren via AVBS: info@avbs.be of fax 09/326.72.11. Meer info: Jan 
Vancayzeele 0476/91.01.36 niet-leden: 5,00 € deelnamekosten 
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Boomtelersfederatie Noord-Belgie 50 jaar jong!!! 

Verscheidene vooruitstrevende 
boomtelers uit onze regio’s namen 50 jaar 
geleden het initiatief om zich te verenigen. 
Op het bedrijf van de firma Arbor kwamen 
ze verscheidene malen bijeen. 
Gezamenlijke standpunten werden 
ingenomen, lezingen georganiseerd 
enz…. De eerste jaren fungeerde de 
federatie zelfstandig. Vanaf 1972 is onze 
vereniging aangesloten bij AVBS.  

Natuurlijk kunnen we dit niet onopgemerkt 
laten voorbijgaan. 

Samen met al onze leden willen we er een 
Feestjaar van maken. Dit begint met de 
Themadag op 12 januari en loopt het 
ganse jaar door.  

Verder Feestprogramma: 

- Op zaterdag 10 september 2011 
worden we met 50 bestuursleden 
en erebestuursleden en 
genodigden ontvangen op het 
gemeentehuis te Hulshout om 17u. 
Enkele verdienstelijke 
bestuursleden kunnen dan 
gehuldigd worden. Toespraken, 
Kris Peeters, Marc Verhaegen, 
Didier 

- daarna samenkomst vanaf 18u30 
voor alle leden enz… bij Arbor.  

- Fietstocht van 18 september te 
Putte met Van Pelt , Op de Beeck 
e.a. boomtelers en Landelijke 
Gilden. Hier rond vooral gewerkt 
met veel educatie en informatie 
naar het grote publiek toe. 

 

Heb je oude foto’s of anekdotes van de beginjaren van onze vereniging dan 
komen we graag bij U op bezoek 

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad d.d. 21 september 1961 
Boomkwekers Federatie van Noord-België, te Heist-op-den-Berg 

 
STATUTEN 

Ondergetekenden: 
Proost Jos, Beerse 
Van  Dyck Gérard, Houtvenne 
Op de Beeck Armand, Putte 
Van Pelt Antoon, Putte 
Feyaerts Jos, Beerzel 
Van der Auwera Em., Aartselaar 
Schellekens Corneel, Westmalle 
Schroven  Gustaaf, Putte 
Mampay Louis, Viersel 
Thielemans Victor, Beerzel 
Cannaerts Frans, Hallaar 
Van Dyck Jos, Houtvenne 
Van Dyck Frans, Ramsel 
Van Goidsenhoven René, Holsbeek 
Van Dyck Kamiel, Houtvenne 
Peeters Frans, Putte 
Dioos August, Rotselaar 
Verreth Leopold, Schriek 
Dioos Henri, Begijnendijk 
De Cock Alfons, Keerbergen 

Van Gorp Albert, Arendonk 
Van Elsacker Frans, Arendonk 
De Corte Jan, Arendonk 
Van Dyck weduwe Louis, Houtvenne 
Van Droogenbroek, Tremelo 
Lens Louis, Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
Gheysbrechts, Brasschaat 
 
Allen van Belgische nationaliteit, en allen 
boomkwekers van beroep, of 
vertegenwoordigers van boomkwekerijen, 
bijeengekomen te Heist-op-den-Berg, op 
achtentwintig augustus 1961, zijn 
overeengekomen een vereniging te 
stichten zonder winstgevend doel, waar 
alle boomkwekers van beroep, die zich 
onderwerpen aan de statuten en 
reglementen, zich kunnen bij aansluiten. 
 
De voorzitter            De secretaris 
Van Droogenbroeck       Louis Lens 
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Verslag Jaarvergadering  AVBS, 18-12-2010. 

SIERTEELT IN ACTIE was het thema voor 
een afsluitende jaarvergadering van het 
AVBS in het auditorium ‘Oehoe’. Dit in de 
faculteit Bio-Ingenieurs-Wetenschappen te 
Gent. Een mooie locatie die voor de 
tweede maal op rij gebruikt werd voor 
deze jaarlijkse hoogdag van de Vlaamse 
Sierteelt. 

Een unieke gelegenheid om in een 
aangenaam kader te netwerken en/of  een 
aangenaam praatje te maken met een 
collega. 

Opgemerkt vanuit Noord-België waren 
Didier Hermans, Jan Oprins, Lucien 
Verschoren en Henk van Beek. Wat 
netwerking betreft zijn er contacten 
geweest met ILVO, PCS, VLAM, 
groenschrijvers enz… . 

Het programma was als volgt; Welkom 
door Géry Heungens, voorzitter AVBS. 
Jaarwerking in woord en beeld door Koen 
Tierens, secretaris AVBS. Panelgesprek 
met Vl.Min. Leefmilieu, Natuur en Cultuur 
Joke Schauvliege en 
Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche. 
Moderator Jacques Van Outryve. Dit was 
een zeer gesmaakt gesprek met als 
hoofdboodschap; “Enkel ruimte in 
Vlaanderen voor topbedrijven.” , “De 
sector heeft zijn eigen 
verantwoordelijkheid, we moeten correct 
zijn in de uitbating van onze activiteiten.” 

Ook al was het niet eenvoudig door de 
extreme winterse omstandigheden om 
deze verplaatsing te maken. Het kan voor 
ieder van U een aanrader zijn om 
volgende editie ook aanwezig te zijn. 

  
Hoe? Deelnemen is gratis - schrijf in via de 
site of via diedrik.va.caenegem@oost-
vlaanderen.be - de coördinator contacteert 
de bedrijven - een bezoek duurt twee uur. 

  
Extra: voor tijdens en na dit projet is er 
extra educatief materiaal: 'fungids', 
posters, ondersteuning via website en een 
uitgebreid lespakket voor de leraren. 

 

Vlaamse Tuinaannemer 2010-2011. 

De 14 editie dus van ‘De Vlaamse 
Tuinaannemer’. Een mooie editie met voor 
de eerste maal wederom een nieuwe 
categorie “jong talent”. En ze verdienen 
deze prijs en platvorm voor hun prestaties. 
Als juryleden kregen we drie totaal 
verschillende projecten te zien, elk met het 
nodige vakmanschap uitgevoerd. 
Opvolging verzekerd voor de 
tuinaannemers. Ook dit jaar dank aan 
medejurylid dendroloog, Dhr. Harry van 
Trier.  

Hoe zit het met de opvolging binnen onze 
boomkwekerij sector? Minder evident! 
Instapkosten liggen iets hoger en het 
rendement zeker de eerste jaren een stuk 

lager. De risico’s zijn groter, en wat gaan 
ze produceren? Kiezen ze voor bulk, 
monocultuur, kwantiteit, doch met een 
minimum aan kwaliteit, indien men voor 
het visueel segment gaat? Of mag het ook 
kleinschalig, een marktniche, louter 
familiaal bedrijfje, met een uniek product, 
het bredere sortiment en natuurlijk ook 
hier “kwaliteit”! 

De reden dat de Boomkwekerijsector met 
zijn VLAM middelen deze wedstrijd 
ondersteunt, met zijn categorie ‘Groen 
Kleurt… ‘, moet ook onrechtstreeks zorgen 
voor nieuwe opportuniteiten voor het “jong 
talent” binnen onze sector. 
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Het aanbod van mooie, interessant en 
minder gekend groen was erg groot deze 
editie. Genoeg mogelijkheden dus om een 
top 10 samen te stellen. Daarom wederom 
vrijblijvend mijn persoonlijke top10. 

1.Davidia involucrata.  2.Chimonanthus 
praecox.  3. Papaver somniferum.  4. Rosa 
‘Nevada’.  5. Taxidium distichum.  6. 
Chamaecyparis obtusa ‘Nana Gracilis’.  7. 
Clematis armandii.  8.Ophiopogon 
planiscapus ‘Niger’. 9. Heuchera 
americana ‘Chocolate Ruffles’.  10. 
Edgworthia chrysantha.    

Joker; Kunst in de tuin.   

Beste boomkwekers ook in 2011 is er een 
15 editie van de “Vlaamse Tuinaannemer”. 

Er zijn kleine flyers beschikbaar die U bij 
voorraadlijst of facturen kan voegen voor 
U klanten tuinaannemers. Bestellen via 
h.van.beek@skynet.be  

Jurylid vanuit de boomkwekerij, Henk van 
Beek. 

Praatcafé  met  als  thema  vorstbestrijding 

Woensdag 15 december organiseerden 
we een bijzonder interessante vergadering 
‘Winterbescherming’ in het nieuwe 
gebouw  van de Boerenbond, Maal  1 in 
Geel. Door de uitzonderlijk vroege winter 
was dit onderwerp een ‘HOT ITEM’ 

Ondanks  de wegen er gevaarlijk glad 
bijlagen, mochten we een 25Tal leden en 
enkele sponsors/toeleveranciers 
verwelkomen! Het werd een open 
vergadering ‘nieuwe stijl’  

Onder de aanwezige kwekers  werden 
ervaringen uitgewisseld, de 
sponsors/toeleveranciers anticipeerden 
hierop. Van onze sponsors/toeleveranciers 
waren Eric millants van Scotts, Frank 
Vandersmissen van Agro Vangeel en 
Koen Aerts van CTLV Zundert van de 
partij. 

Allereerst stelde Koen Aerts van CTLV 
Zundert  enkele toepassingen van 
winterbescherming voor:  Agrocover en 
wandelkappen van Rovero. Agrocover is 
een geweven  transparant kuststof doek 
dat zeer handelbaar is en vorige winter 
voldoende zijn nut als winterbescherming 
in de vollegrond (en containers)bewezen 
heeft. Agrocover is ook beter bestand 
tegen doorscheuren dan Acryl vliesdoek. 

Dit doek is verkrijgbaar in breedtes van 
4.00meter, per 2 meter oplopend tot  
18.00meter.  

De wandelkappen van Rovero vinden hun 
oorsprong in de aardbeienteelt en door 
hun typische bouw zijn ze sneeuwbesten-
dig , ook kan de plastiekfolie  zeer snel 
over de kap gedaan worden. 

De wandelkappen zijn vooral bedoeld voor 
het overwinteren van containerplanten. Er 
is geen bouwvergunning nodig voor de 
wandelkappen. 

Na wat vergaderen bleek dat er grote 
verschillen zijn in winterhardheid van het 
geteelde assortiment  tussen de telers 
onderling, dit is sterk afhankelijk van: 
Verschil in  assortiment, teeltmethodes, 
origine van de plantensoort,ontwatering 
percelen, tijdstip van ondersnijden, keuze 
van afdekmaterialen, type containerveld,  
natuurlijke bescherming van bestaande 
hagen of bos, en de invloed van 
sporenelementen, koperhydroxide en 
fosfaat. Verder  werden nog tips en trucs 
meegegeven door 
sponsors/toeleveranciers …… 

 De afwezigen hadden  ongelijk! 

Verslag opgesteld door Guido Gijs  
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Jan Oprins nieuwe secretaris-generaal van Floraliën 
Jan Oprins, oprichter en zaakvoerder van 
het sierteeltbedrijf Oprins in Rijkevorsel 
wordt de nieuwe secretaris-generaal van 
de Gentse Floraliën. Hij volgt Roland De 
Wulf op. Het eerste jaar voeren zij nog 
samen een overgangsbeleid. “Ik ben een 
vooruitstrevende conservatief. Ik waardeer 
wat er nu is, maar we moeten durven 
kijken wat nog beter kan”.  

Jan Oprins staat samen met zijn broer aan 
het hoofd van een sierteeltbedrijf dat 
gespecialiseerd is in bamboe. Oprins Plant 
is het grootste bamboeveredelingsbedrijf 
ter wereld.In België stelt het bedrijf 50 
personen te werk en in de vestigingen in 
Frankrijk en Spanje nog eens evenveel.  

Oprins is bestuurslid van het Algemeen 
Verbond van Belgische Siertelers (AVBS) 
en al acht jaar lid van de Koninklijke  

Maatschappij voor Landbouw en 
Plantkunde, de organisator van de Gentse 
Floraliën. Sinds vorig jaar is hij er ook lid 
van de raad van bestuur. 

Het eerste jaar zal Jan Oprins de functie 
van adjunct secretaris-generaal uitoefenen 
aan de zijde van Roland De Wulf. “Je zal 
van mij dat eerste jaar geen grootse 
veranderingen zien of krasse uitspraken 
mogen verwachten. Ik waardeer wat er is 
en heb respect voor wat mijn voorgangers 
onder het beleid van Roland De Wulf 
hebben gepresteerd”, aldus Oprins. Toch 
wil hij ook bekijken wat beter kan. “Ik denk 
dat we nog meer rekening moeten houden 
met de huidige economische context en 
dat we, bovenop de vijfjaarlijkse Floraliën, 
bijkomende initiatieven moeten 
ontwikkelen.” 

 
OP DE SIERTOER4KIDS 2011 
Actie: Leerlingen derde graad lager 
onderwijs nemen op dinsdag 17 mei gratis 
een kijkje achter de schermen van serres 
en boomkwekerijen.  
Daarna heeft de wereld van bloemen en 
planten voor hen geen geheimen meer. 
De bedrijfsleiders geven uitleg over hun 

bedrijf, de teelt, het productieproces, de 
bedrijfsvoering én de leerlingen mogen 
zelf de handen uit de mouwen steken. 
Op de 'Siertoer4kids' is een initiatief van 
EROV en VLAM, i.s.m. de deelnemende 
provincies - www.opdesiertoer4kids.be

Tinne Vingerhoets finaliste "mooiste boerin in Vlaanderen" heeft 
geen bang om zich vuil te maken 

Vier jaar nadat de Putse Ilse Van Haver gekroond werd als de mooiste boerin van 
Vlaanderen is Tinne Vingerhoets (31) uit Putte finaliste voor deze verkiezingen die op 15 
januari 2011 plaats vinden tijdens Agriflanders in het Forum van Flanders Expo.  

Blijkt nu dat ik de enige finaliste ben uit de provincie Antwerpen en ook de enige die de 
sector sierteelt-boomkwekerijen vertegenwoordigt", zegt Tinne. "Ik ben opgegroeid tussen de 
koeien, de prei en de velden. Mij vuil maken is nooit een probleem geweest. Als kind liep ik 
er liefst zo vuil mogelijk bij", zegt de rasechte Putse. "Nu werk ik sinds 2003 in boomkwekerij 
Van Pelt met mijn man Philip, die het bedrijf nu runt samen met mijn schoonouders. Het 
bedrijf bestaat ondertussen al vijftig jaar. Ikzelf heb interieurvormgeving gestudeerd, dus in 't 
geheel niets dat met sierteelt of boomkweken te maken heeft. Al wat met de natuur te maken 
heeft doe ik graag. Daar kom ik tot mijn recht. Dat geeft mij ook rust."  

Je kan stemmen op Tinne Vingerhoets door op de website www.schoonsteboerin.be haar 
naam aan te duiden. Het kost niets en is schoon voor de boomtelers. Veel dank!! 
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Familieberichten: 

Hubert Dioos, echtgenoot van Clemence Vervloessem geboren 
21.12.1947 is overleden na een slepende ziekte op 03.12.2010. 
Hij was de zaakvoerder van de boomkwekerij Dioos gevestigd te 
begijnendijk .Hubert was gepassioneerd boomkweker die leefde 
voor zijn zaak,in 1988 is hij getrouwd  samen hebben ze het 
bedrijf verder opgebouwd dat nu 6ha groot is gespecialiseerd in 
groothandel hagen coniferen en bodembedekkers. Hubert zal 
zeker gemist worden .  

 

 

 

BOOMPUZZEL  

 
 
  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10   

1                              1

2                     2

3                        3

4                        4

5                           5

6                      6

7                        7

8                        8

9                        9

10                              10

  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10   

  HORIZONTAAL 
 1. groenblijvende heester 
 2. boom met gezaagd blad; oude 
lengtemaat 
 3. Verenigde Staten (afk.); deel v.e. boom; 
losplaats 
 4. slotwoord van gebeden; de mensen 
 5. schoonmaakgerei; boom met buigzame 
takken 
 6. voorzetsel; roofvogel 
 7. naaldboom; deel v.e. boom 
 8. trekdier; afwasbak; lidwoord 
 9. boom met grote en kleine bladeren; moe 
10. boom met kenmerkende schors 
 

 
VERTICAAL 
1. rekeneenheid voor voedingswaarde; 
muzieknoot 
2. katjesdragende boom; ontbijtgranen 
3. maanstand (afk.); Oegandees dictator; 
autokenteken van Israël 
4. vlek; ten name van 
5. nestel; smekend verzoek 
6. bezieling; inheemse struik 
7. Franstalige Belg 
8. insect; zachtaardig; schapengeluid 
9. deel v.e. bloem; van de 
10. reptiel; boom met eetbare vruchtjes 


