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Nieuwsbrief  juni  2012                  

Secretariaat: Lucien Verschoren, Mechelbaan 728 
2580 Putte, tel/fax: 015/75.28.88,   

Bezoek onze website  www.boomtelersfederatie.be.  

 

Zomerbezoeken op 13 juli, 19 augustus en 14 september 

 

Woordje van de voorzitter 

 

Beste collega's, sponsors en 
sympathisanten, 

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is het 
drukke voorjaar alweer grotendeels 
gepasseerd. Deze winter hebben we, nogmaals, 
mogen kennismaken met de grillige 
weersomstandigheden. De extreem, maar 
vooral late vorstperiode heeft voor veel schade 
gezorgd bij onze gewassen. Samen met  de 
andere boomkwekerijgildes en het PCS willen 
we een dossier samenstellen, met preventieve 
tips en info om in de toekomst deze 
vorstschade te beperken. Dit thema zal dan ook 
voorgesteld worden op onze AV in november. 

Twee van onze bestuursleden hebben onlangs 
een mooie prijs gekregen. Zo werd Marjan 
Denie van boomkwekerij Hoebenschot 
verkozen tot ‘Vrouwelijk talent op het 
platteland’ en werd Jan Oprins verkozen tot  
‘Tuinpersoonlijkheid van het jaar’. Nogmaals 
proficiat voor beide winnaars. 

Ook boomkwekerij Arbor wil ik feliciteren met 
hun onderscheiding ‘Excellente onderneming 
van 2011’ Door de inzet en gedrevenheid van 
heel de familie Van Dyck hebben zij deze 
prestigieuze prijs gewonnen. 

U vindt een uitgebreide beschrijving in deze 
nieuwsbrief en op onze website 
www.boomtelersfederatie.be  

De ledenlijst op onze website werd trouwens 
onlangs bijgewerkt. Gelieve uw gegevens na te 
kijken en eventuele wijzigingen door te geven. 
In de toekomst willen we onze website verder 
vernieuwen zodat we u sneller en meer info 
kunnen bezorgen. 

Ook wil ik de kwekers bedanken die 
meegewerkt hebben aan de Belgische stand op 
de Floriade in Nederland. Op 19 augustus 
hebben we een daguitstap gepland, samen met 
het AVBS. Iedereen is van harte welkom. 

Ik wens u alvast veel leesplezier en hoop u te 
mogen verwachten op één van onze geplande 
zomerbezoeken. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Didier Hermans 

voorzitter 
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MARJAN DENIE VAN HOEBENSCHOT WINT PRIJS “VROUWELIJK 
TALENT OP HET PLATTELAND” 

Vrouwen drukten over vele generaties heen een eigen stempel op het dagelijks leven in Vlaanderen. 
KVLV stelde vast dat de inzet van talent te lang weinig zichtbaar is gebleven. Daarom lanceerde de 
organisatie, samen met Cera en Vlaams minister-president Kris Peeters, vorig jaar de prijs voor 
'Vrouwelijk talent op het platteland'. Twintig vrouwen schreven zich zelf in, overtuigd dat zij hun 
specifieke talent op een verdienstelijke manier inzetten voor het platteland. Maar liefst 35 vrouwen 
werden voorgedragen door iemand uit hun buurt.  

De prijs voor innovatietalent werd namens de Vlaamse regering uitgereikt aan Marjan Denie uit 
Lichtaart. Zij schoolde zich om van goudsmid tot een volwaardige boomteelster en combineert dat met 
de zorg over vijf opgroeiende kinderen. Haar sociaal engagement geeft ze invulling door het bedrijf als 
zorgboerderij open te stellen voor jongeren die schoolmoe zijn. Door mee te draaien binnen het bedrijf 
krijgen ze hun leven terug op het juiste spoor. 

Met het project 'Ooit van bomen gehoord' leert ze schoolkinderen hoe boeiend het is om bomen te 
planten en verzorgen. "De geldprijs zal gebruikt worden voor een sierteeltmobiel die informatie en 
didactisch materiaal bevat voor kinderen", zegt Denie, die zich een prima ambassadrice toont voor de 
Vlaamse boomtelers. De komende jaren wil zij zich toeleggen op de ondersteuning van 
tuinbouwscholen die jongeren wat willen bijbrengen over boomkwekerij. Onze vereniging 
onderhoudt een goede samenwerking met de tuinbouwscholen. Binnen dit kader geeft het scheppers 
instituut Herentals praktijklessen op het bedrijf van Marjan. 

Binnen groene zorg is er een ganse klas jongeren met een autismespectrumstoornis van het BUSO De 
Mast die wekelijks op ons bedrijf een handje toesteken. De time-out jongeren zijn minder aanwezig 
om dat dit telkens over een kort engagement gaat 
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De opbrengst van deze prijs zal Marjan Denie besteden aan een educatieproject voor de 
boomkwekerij. 

JAN OPRINS TUINPERSOONLIJKHEID VAN HET JAAR 

Op de Tuindagen in het Park van Beervelde mocht Jan Oprins, gedelegeerd bestuurder van de Gentse 
Floraliën zaterdagmiddag uit handen van de Vietnamese ambassadeur de lifetime award 
'Tuinpersoonlijkheid van het Jaar' ontvangen. Na tien jaar doorgedreven research slaagde de 
Rijkevorselnaar erin om bamboe in vitro snel en efficiënt te vermeerderen. 

Toen Oprins in 1979  voor het eerst bamboe kocht, kon die alleen vermeerderd worden door scheuren, 
omdat er pas zaadvorming ontstaat na vele decennia. Ondertussen is zijn procédé internationale 
spitstechnologie die sinds 2002 wereldwijd wordt toegepast. Bamboe kreeg zo nieuwe toepassingen, 
ondermeer als leverancier van biomassa voor elektriciteitsproductie, mestverwerking en compost. 

Heel wat tropische landen zijn ondertussen vragende partij geworden voor plantgoed van bamboes 
voor tal van sociale en economische projecten. Ook dat sociaal engagement is voor de CEO van de 
Gentse Floraliën erg belangrijk. 'Naast het feit dat Jan deze biologische spitstechnologie gerealiseerd 
heeft, is hij bovendien een erg minzaam man', aldus juryvoorzitter Ivo Pauwels, die samen met de 
ambassadeur van Vietnam de symbolische koperen gieter mocht overhandigen. 

 

 

 

ARBOR IS DE EXCELLENTE ONDERNEMING VAN 2011 

 Boomkwekerij Arbor uit Houtvenne heeft de onderscheiding Excellente Onderneming 2011 van 
de provincie Antwerpen gewonnen. Nadat in Mechelen, Antwerpen en Turnhout de voorbije 
maanden de arrondissementele  awards werden uitgereikt, met HTMS, Ballon Media en Arbor 
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als laureaten, was het in de finale dus het Kempense Arbor die de concurrentie achter zich liet 
en de provinciale prijs in de wacht sleepte.  

Boomkwekerij Arbor sterk op alle vlakken 

Boomkwekerij Arbor is één van de grootste spelers op de Europese markt voor wat betreft volle 
grond- en containerkwekerij. In eigen land tekende Arbor verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de 
bomen op de Antwerpse Leien, maar met een uitvoer van liefst 90% van haar producten vind je vooral 
in het buitenland grote projecten, zoals bijvoorbeeld de Groene Singel in Madrid of de aanleg van 
zowat alle publieke ruimte in Parijs. 

 

Boomkwekerij Arbor scoorde hoge punten op basis van hun gedegen strategisch lange termijnbeleid. 
De keuze om container- en volle grond kweek te gaan combineren is niet evident, maar bezorgt het 
bedrijf competitief sterke voordelen. Als één van de grootste boomkwekerijen van Europa telt dit 
bedrijf heel wat gerenommeerde buitenlandse projecten en ook die prestatie kon de jury bekoren. Het 
sterke MVObewustzijn van dit bedrijf met oog voor onder meer waterretentiebekkens en efficiënte 
irrigatietechnieken, hun personeelsbeleid dat grote loyauteit afdwingt en de inspanningen die zij zich 
getroosten om het bedrijf ook voor de komende generatie veilig te stellen, waren andere stevige 
pluspunten. 

Als provinciale winnaar ontving Boomkwekerij Arbor niet alleen een award, maar ook een kunstwerk 
van de hand van Hans Van Hees, én een opleiding Master Class in Organizational Performance 
Management van de Antwerp Management School. 

Gedeputeerde voor economie Koen Helsen: “Boomkwekerij Arbor was de verdiende 
arrondissementele winnaar in de Kempen. En nu komt de titel van dé Excellente Onderneming van de 
provincie Antwerpen er nog bovenop. Dat is schitterend nieuws voor het bedrijf, vooral omdat er zeer 
sterke concurrentie was.  

In de wedstrijd ‘Excellente Onderneming” staan groeibedrijven uit de provincie Antwerpen in de 
kijker. Vanuit de overtuiging dat hardwerkende, innovatieve ondernemers meer dan wie ook af en toe 
een podium verdienen, in de eerste plaats omwille van hun eigen prestaties, maar ook omwille van hun 
voorbeeldfunctie, wordt sinds 2008 deze award uitgereikt door de Provinciale 
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Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen in samenwerking met de VOKA-Kamers van 
Koophandel Antwerpen-Waasland, Mechelen en Kempen en de Antwerp Management School. 

OPENING NIEUWE SERRE VITO HOOGSTRATEN  

De Land- en Tuinbouwafdeling van het VITO is klaar voor de toekomst. 

Op 28 april heeft het VITO Hoogstraten officieel haar nieuwe serrecomplex geopend. Bestaande uit 
een deel  glasserre en deels plasticserre. De school is van oudsher gelegen in een echte tuinbouwregio. 
Met vooral veel tunnel en serreteelten. Tomaten, paprika en komkommers zijn slechts enkele 
voorbeelden, maar vooral de aardbei heeft deze regio een internationale faam bezorgd. Vele jaren was 
men reeds bezig met de planning van een nieuw serrecomplex. Het spreekt voor zich dat dit niet 
evident is. Denk maar aan de financiering, bouwaanvragen en de vele instanties die hier betrokken 
partij zijn. Daarom is een proficiat zeker op zijn plaats. Voor de vele mensen die zich vele jaren 
hebben ingespannen. 

Naast de glastuinbouw, is er ook plaats voor boomkwekerij. Onze sector heeft goede contacten met de 
school. Door het schenken van planten voor de aanplanting rond dit complex heeft ook de 
boomkwekerij dit project ondersteund. 

In de glasserre is een stekafdeling voorzien met een nevel installatie. Ook in de foliekas is ruimte voor 
afharding van stekken of opstart van containerteelten. 

Buiten de serre is er voldoende ruimte voor het zaaien van bosgoed, zoals beuk en eik, maar ook taxus. 
Een eindje verder wordt het boomkwekerijmateriaal opgekweekt en nog wat verder wordt het 
doorgekweekt tot grotere bomen. De verschillende lappen grond vormen op die manier een 
doorschuifsysteem voor het kweekgoed en geven de leerlingen een goed zicht op de verschillende 
stadia van de groei. 

Ook de fruitbomen hebben hier een afdeling met verschillende rassen en diverse teeltwijzen, en ook 
dat is een educatief pluspunt. Ook voor onze sector blijft onderwijs erg belangrijk. Hier kweekt men 
goed personeel en/of nieuwe bedrijfsleiders. Het is daarom ook belangrijk dat wij als sector het 
onderwijs blijvend ondersteunen. 

Samen groeien voor mooi groen. 
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OP DE SIERTOER4KIDS 2012 
 
Leerlingen derde graad lager onderwijs namen op dinsdag 15 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 
gaven uitleg over hun bedrijf, de teelt, het productieproces, de bedrijfsvoering én de leerlingen 
mochten zelf de handen uit de mouwen steken. 
 
Op de 'Siertoer4kids' is een initiatief van EROV - www.opdesiertoer4kids.be. 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. 
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ONDERZOEK GEINTEGREERDE BESTRIJDING 
 
De Hogeschool Gent campus Melle, opleiding  professionele bachelor in de agro- en biotechnologie, 
doet onderzoek naar geïntegreerde bestrijding in de laanbomen. Vorig jaar zijn hiervoor 3000 
lindebomen aangeplant op de terreinen van het PCS. Vooral de invloed van de biodiversiteit aan 
insecten en mijten wordt nagegaan en het belang van natuurlijke vijanden op de plagen. 
Naast de bomenrijen is een gemengde haag geplant of een bloemenrand ingezaaid. Op bedrijven 
worden verschillende boomsoorten met mekaar vergeleken om de biodiversiteit van de daarop levende 
insecten en mijten na te gaan 

 
Het onderzoek loopt over 3 jaar, onder voorbehoud willen we enkele bevindingen meegeven: 
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- Op de bedrijven hebben we verschillende boomsoorten vergeleken en Acer campestre komt er 
uit als boomsoort met de grootste biodiversiteit voor insecten en mijten.  

- Bij het eigen onderzoek  zijn geen insecticiden of acariciden toegepast, dit heeft niet geleid tot 
schade aan de lindebomen. 

- In het perceel zijn volgende insecten gevonden: lindebladluis, (bastaard)-rupsen, cicaden, 
bladvlooien, kevers, wantsen, lieveheersbeestjes, zweefvliegen, gaasvliegen enz…  
Natuurlijke vijanden, of de voor ons nuttige insecten en roofmijten volgden met enige 
vertraging de pieken in het aantal. In andere woorden de fenologie van de predator  komt 
overeen met deze van de lindebladluis en bonenspintmijt.  

- Uit de metingen kunnen we concluderen  dat de gemengde haag een bron is van bladluizen en 
dienst doet als gastheer voor parasitoïden. Daarnaast leveren vooral de bloemen voedsel voor 
nuttige predatoren. Deze nuttige insecten kunnen migreren vanuit de gemengde haag naar het 
aanpalende perceel waar ze plaagonderdrukkend werken.  

- Zowel in de bloemenrand als in de haag komen veel insecten voor o.a. zweefvliegen en 
wantsen, maar ook allerlei aantrekkelijke vlinders en bestuivers zoals hommels en bijen.  De 
bladluizen die voorkomen in de gemende haag zijn niet teruggevonden in de lindebomen 

- De bloemenrand en de haag hebben het eerste jaar nog geen statistisch aantoonbare invloed 
gehad op het onderdrukken van de schade in het perceel.  

- In het begin van het tweede groeiseizoen is het duidelijk dat een bestand van natuurlijke 
vijanden is opgebouwd, met bijna aan iedere boom een lieveheersbeestje. Ook de oorwormen 
komen in het tweede jaar meer voor. Nog niet altijd in de voorgemaakte oorwormrolletjes, 
maar veelal in de spleten van de tonkinstokken. 

 
Sinds dit jaar is er is extra onderzoek met 10 nieuwe feromoonvallen, ism de dienst Waarschuwingen 
en Waarnemingen. De feromoonvallen worden zeer regelmatig gecontroleerd op een boomkwekerij. 
Meer info, Joachim Moens, Anneleen De Vos, Veronique De Bleeker en Lucien Verschoren, 
0496/986.439  lucien.verschoren@hogent.be 

WORTELZONEZUIVERING BOOMKWEKERIJEN ARBOR nv 

Sinds 1994 voeren onderzoekers van de "Katholieke Hogeschool Kempen ', toegepast onderzoek naar 
het ontwerp, de werking en de bouw van rietvelden. 

 
 

‘Rietvelden’ zijn waterrijke gebieden waardoor afvalwater stroomt , ontworpen met als doel het 
verwijderen van verontreinigende stoffen uit dat afvalwater. Ze bezitten een rijke microbiële 
gemeenschap om de biochemische transformatie van verontreinigende stoffen uit te voeren, ze zijn 
biologisch productief, en het allerbelangrijkste, ze zijn zelf onderhoudend. 

Rietvelden hebben één groot nadeel: het "lijken" zeer eenvoudige systemen.  Dit  is de belangrijkste 
reden waarom sommige rietvelden niet presteren zoals kan worden verwacht. Hoewel deze systemen 



Nieuwsbrief	juni	2012	Boomtelersfederatie	Noord‐België	 Pagina	9	
 

niet gebaseerd zijn op gecompliceerde en geavanceerde technologie, hebben rietvelden behoefte aan 
een goed ontwerp en een zorgvuldige constructie. 

In 2011 werd voor de boomkwekerij Arbor een rietveld aangelegd om het recirculatiewater van de 
containerteelt te zuiveren. Het behandelde water wordt opgevangen in een waterreservoir en herbruikt 
als gietwater. Dit systeem zal leiden tot een afname van het grondwaterverbruik van 35% per hectare 
productieruimte. 
Het belangrijkste doel van de helofytenfilter is het verwijderen van schimmel- en bacteriële sporen. 
Een tweede doelstelling is het verwijderen van voedingsstoffen. 

Als voorbehandeling wordt er gebruik gemaakt van bezinkingsputten en een zeefbocht. Op deze wijze 
worden grove delen uit het afvalwater verwijderd. 

Als rietveld werd geopteerd voor een wortelzonezuivering. Dit is een horizontaal ondergronds 
stromende plantenzuivering waarin het water horizontaal onder het maaiveld door het substraat 
stroomt. Het substraat creëert een groot oppervlak waarop zich een bacteriële biofilm ontwikkelt. Het 
ontwerp is gebaseerd op een lozing van 440m³ recirculatiewater per dag, afkomstig van 12ha 
productieoppervlakte.  De oppervlakte van het rietveld is 1250m² met een lengte x breedte van 34.4m 
x 36.4m. De maximale hydraulische belasting bedraagt 1043m³/d, het gekozen substraat is grind met 
een granulometrie van 4/14 mm en in de aanvoer-en afvoerzone werd gebruik gemaakt van keien van 
8/32mm. Er werd gekozen voor een zeer stevige folie van HDPE 2mm en de beplanting bestaat uit 
Phragmites australis aangeplant met een dichtheid van 9pl/m². 

Website www.constructedwetlands.net; ,mia van.dyck@khk.be; rob.van.deun@khk.be 

 

FLORIADE 2012 IN VENLO 

Vanuit de Technopool Sierteelt, een samenwerking tussen PCS, ILVO, Hogeschool Gent en de UGent 
,mocht ik aanwezig zijn op de Floriade. Op die dag kwam Herman Van Rompuy met zijn echtgenote 
de nieuwe azalea ‘Aiko’ plechtig dopen. Een azalea met een bloem gelijkend op een Camellia en dit in 
verschillende kleuren. 
 
Dhr. Delcroix , (organisator) leidde ons rond in het Belgisch paviljoen. Vanuit de boomtelers geven 
we voluit onze felicitaties voor de uitzonderlijk goed geslaagde stand van België. Een opengescheurd 
landschap met veel natuurlijke kwaliteitsplanten. Op enkele weken is hier een mooi prairie-landschap 
gemaakt met vaste planten, blauwbessen, rozen, grassen en enkele bomen. We tonen een mooi 
assortiment in een prachtige opstelling met veel educatieve elementen.  
Een beetje fier kunnen we zeggen dat we er hebben kunnen aan meehelpen; Bart Boeraeve heeft mee 
de onderhandelingen kunnen voeren; Jan Oprins, Didier Hermans en Thierry De Bruyn stellen de 
planten ter beschikking. Van Vlierden zorgde voor de aanleg en een ganse zomer lang voor het 
onderhoud 
Over enkele weken zijn de lege plekjes dichtgegroeid en komen de prairieplanten aangevuld met 
houtige elementen nog beter tot hun recht. We hopen alvast op een prijs bij de mooiste stand van de 
Floriade. 
Zeker de moeite waard om te bezoeken, dat kan samen met ons op 19 augustus. 
          Lucien Verschoren
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Op de foto Kim en Thierry De Bruyn voor hun Magnolia op de stand van het Belgischj paviljoen 
 

ACTIVITEITEN 

Vrijdag 13 juli 2012.  Zomerbezoek op het bedrijf van Koen Vonckx , 19u 30: Plasstraat 12, Putte 
www.boomkwekerijvonckx.be,  info@boomkwekerijvonckx.be  0479/50.08.11 

 Boomkwekerij Koen Vonckx legt zich in hoofdzaak toe op de teelt van buxus, taxus, haagbeuk, rode 
en groene beuk. Daarnaast heeft het bedrijf ook als specialiteit diverse laan- en vormbomen. 

Door de jaren heen is er sterk geïnvesteerd in een uitgebreid machinepark dat tentoongesteld zal 
worden. Zo kunnen de bezoekers onder meer:  een Buxusbolknipmachine,  diverse plant- en 
spuitmachines en machines om aan mechanische onkruidbestrijding te doen bekijken.  

Het bedrijf is 13 ha groot  
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Zondag 19 augustus 2012: dagbezoek aan Floriade: In samenwerking met het AVBS, meer info 
volgt 

Vrijdag 14 september 2012: Zomer bezoek op het bedrijf van Thierry  De Bruyn en Kim Van 
Hulle,  aanvang 19u, Liersesteenweg 294 Begijnendijk , thema laanbomen en kwaliteit 

PCS : 20 september 2012 thema: (namiddag) MAP en bemesting 

Algemene vergaderingen: 

- 9/10/2012: Infosessie Financiële zekerheid in onzekere tijden/Bedrijfsopvolging-planning , 
organisatie Didier in samenwerking met Optima: locatie Aldhem Hotel Grobbendonk. 

- 3/11/2012: Dossier vorstschade: in samenwerking Belgische tuincentra en met het PCS,  

 Cursus: februari 2013: Marketing  & Management:  meer info volgt nog 

Bezoek onze website: www.boomtelersfederatie.be  U vindt er al onze sponsors. 

Andere activiteiten:   
 

 - Internationaal boomkwekerijsymposium in Gent Van 1 tot 4 juli 2012 wordt in Gent het 
tweede ISHS symposium Woody Ornamentals of the Temperate Zone georganiseerd. Voertaal 
van het symposium is Engels. Op maandagnamiddag 2 juli kunt u echter ook deelnemen aan 
een studienamiddag in het Nederlands.  
Meer info vindt u op www.ilvo.be 

- Reis naar Duitsland van Webos van 1 tot 4 auguistus, inschrijven kan bij Regine De 
Brabandere (regine.debrabandere@telenet.be - fax 056 32 96 98) 

- Openboomkwekerijdag op 25 augustus in Pittem 

 
 


