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Aan iedereen een succesvol en groeizaam 2015!

Woordje van de voorzitter
We starten het 15 de jaar in dit nieuwe millennium, de tijd lijkt wel te vliegen.
2014 was voor velen van ons een jaar van zelfreflectie. Op vele bedrijven was de crisis goed voelbaar en was
er een omzetdaling of stonden de prijzen onder druk. Dit werd ook bevestigd door de Sierteeltbarometer van
het AVBS. In onze sector speelt zeker ook de overproductie een belangrijke rol. Als gevolg van
voortschrijdende mechanisatie kan er immers snel in grote aantallen geproduceerd worden. De
bewustwording over de productie is ondertussen ook bij onze noorderburen ter sprake gekomen. Ik denk dat
het verstandig is om de productie af te stemmen op de afzet en niet omgekeerd.
Het was al enige tijd geleden dat we een nieuwsbrief hadden verstuurd en daarom deze extra dikke versie
boordevol informatie. U krijgt een overzicht van ons afgelopen werkjaar en een bloemlezing van verschillende
andere onderwerpen uit onze sector. Ik hoop dat u de tijd vindt om wat artikels te lezen want ons
redactieteam heeft zijn uiterste best gedaan om dit in een mooi document te gieten.
Ik wens u alvast veel leesplezier.
Met beste groeten ,
Didier
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Algemene voorzitter boomkwekers Vlaanderen: Lucien Verschoren

Lucien.verschoren@telenet.be en nele.lauwers@avbs.be
In totaal zijn er 4 boomkwekerijgildes is Vlaanderen: Boomkwekers Noord-België, Boomkwekers Oost-Vlaanderen,
Webos en de Bosboomkwekers.
Lucien, jarenlang onze trouwe secretaris bij Noord-België, is ondertussen opgeklommen tot algemeen voorzitter
van de boomkwekers in Vlaanderen. Vanuit deze functie behartigt hij onze belangen binnen het AVBS en o.a. via
het Presidium van het AVBS. En hij doet dit met brio. Er gaat geen vergadering voorbij of Lucien is aanwezig of
volgt de materie mee op , ten dienste van al onze leden. We laten hem graag aan even het woord over de zaken
die hem nauw aan het hart liggen.
Dagelijks mogen we ervaren dat de boomkwekerij in Vlaanderen een mooie sector is met veel enthousiaste
bedrijven. Maar de veranderingen komende van de overheid, van de handel of van het buitenland worden duidelijk.
Het is aan de sector om hier samen aan te werken.
Samen met Nele Lauwers, consulent voor de boomkwekerij van AVBS , met de verschillende gildes en met vele
partners proberen we ons maximaal in te zetten voor de boomtelers nu en in de toekomst.
Met de pensionering van Frans Goossens is een goede vriend en een grote hulp in de geïntegreerde
gewasbescherming aan opvolging toe. We zijn nu al blij met de gedeeltelijke vervanging door o.a. Pascal Braeckman
en Yves Marsipont.
Het PCS te Destelbergen levert grote inspanningen voor de boomkwekerij: met Bruno Gobin, Filip Rys, Dominique
van Haecke en Liesbet van Remoortele hebben we een bijzonder sterke ondersteuning. Hier hebben we een
voorsprong in opgedane kennis en onderzoek op het buitenland.
Bijzonder jammer is dat het bosbouwonderzoek op INBO waarschijnlijk op korte termijn zal gehalveerd worden en
voor populieren zelfs helemaal gaat verdwijnen.
Met onze collega’s van Nederland en binnenkort ook met Duitsland overleggen we over de erkenning van
gewasbeschermingsproducten in de boomkwekerij.
Vanuit Europa worden strenge beperkingen opgelegd in het gebruik van meststoffen, vooral voor stikstof en
fosfor. Samen met de VLM hebben we hard onderhandeld om het aantal grondstalen tot het nuttige te herleiden.
Een grondstaal bij elke nieuwe aanplant is aan te raden, maar is ook een hulp in het beredeneerd bemesten.
Het is een eer te mogen beschikken over de bekwaamheid van Chris Botterman binnen de Boerenbond in de
onderhandelingen over de CAO. Onze loonhandicap t.o.v. de buurlanden dient onder controle gehouden en er
wordt ook volop ingezet om ongevallen in de land- en tuinbouw te voorkomen.
Een van onze grootste uitdagingen is de handel, de markt is verzadigd voor sommige producten en de prijs te laag.
Het is belangrijk te blijven diversifiëren en onze kwaliteit maximum uit te spelen.
Inzetten op verkoop rechtstreeks aan particulieren versterkt de band met de klant. Daarnaast moeten we ook de
concurrentie durven aangaan om bestellingen van openbare besturen binnen te halen. Het wegvallen van de
directe Russische markt doet ons nog meer inzien dat export belangrijk is. Deelnemen aan beurzen is noodzakelijk,
we hebben Florall in Gent als enige Belgische sierplantenbeurs. Het is een oppotuniteit van onze leden om hieraan
deel te nemen.
De VLAM en de Floraliën leveren vele inspanningen om onze bomen, onze struiken, onze vaste planten enz… aan
de man en de vrouw te brengen tegen een rendabele prijs..
Heb je als boomkweker een vraag of een mening over al deze punten, aarzel dan niet om ons te contacteren.
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Groene kring Sierteelt 2014, wissel van de wacht
In 2014 staat Groene Kring Sierteelt al enkele jaren op de rails.
Vooral dankzij de inzet van Karen Baeten. Die naast bezielster van
deze actieve groep van en voor jonge Siertelers, ook de taak van
secretaris op zich neemt. Deze nieuwe afdeling van Groene Kring,
die vooral bestaat uit jongeren actief in de boomkwekerij, zijn
volop bezig met hun weg te zoeken. Dit is mede gelukt dankzij de
inzet van jongeren die betrokken waren vanaf het eerste uur.
Uittredend oud voorzitter Gerry Geerts, met mede bestuursleden hebben er voor gezorgd dat er meteen een
actieve werking was. Dit met bedrijfsbezoeken, cursussen en aangename uitstapjes met veel vertier. Een goede
vriendschappelijke en collegiale sfeer waar er gediscuteerd wordt over allerhande onderwerpen, kortom iedereen
leert van elkaar. De boomtelers federatie is deze jongeren dan ook zeer erkentelijk voor deze niet eenvoudige
opstart. Wij danken dan ook iedereen die betrokken was en is bij Groene Kring Sierteelt.
Ook zijn we erg blij met de samenwerking en kruisbestuivingen die mogelijk zijn met deze jongeren.
We wensen het nieuwe bestuur, nieuwe voorzitter Wout Oprins en secretaris Karen Baeten veel goesting en
voldoening met de verdere uitbouw en werking van Groene Kring Sierteelt.
Hieronder een kleine oplijsting van de activiteiten:

2012
16/11/2012
14/12/2012

Praatcafé
Bedrijfsbezoek

Lier
Boerenbond &
bezoek kerstmarkt, Leuven

23/01/2013
15/02/2013
10/03/2013
05/07/2013
03/10/2013

Bezoek IPM
Praatcafé
Karting
Bedrijfsbezoek
Bedrijfsbezoek

23/10/2013

Vergadering

Essen
Itegem
Olen
Gijs Jan & Gijs Guido, Retie
Henk van Beek en
Groot Groen, Loenhout
Fytolicenties, Zonderschot

2013

2014
18/01/2014
01/03/2014
23/04/2014
06/06/2014
04/07/2014
14/07/2014
14/08/2014

Winter BBQ
Cursus Enten
Vergadering
Praatcafé
Bedrijfsbezoek
Congres Cejh
Bedrijfsbezoek

23/11/2014

Evenement

Loenhout
Loenhout
Map 4, Zonderschot
Loenhout
Van Dyck Marc, Houtvenne
Munchen
A. Wouters, Wuustwezel,
aansluitend praatcafé
Dag van de wetenschap,
Merksplas

2015
06/01/2015
07/01/2015

Cursus Vakbekwaamheid, Geel
Vergadering
Jacht, Zonderschot

SIERTEELT GROENE KRING
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Zomerbezoeken 2014
Casteels Rozen in Putte op 13 juni 2014:
Vrijdag 13 juni 2014 was ons eerste zomerbezoek bij Casteels
Rozen in boomkwekerijgebied Putte.
Bedrijfsleider André Casteels was verhinderd wegens een
onvoorziene voorstelling van één van zijn nieuwe rozen. maar
werd perfect vervangen door zijn echtgenote Magda en zus
Agnes. Het werd al snel duidelijk dat de familie Casteels enorm
gedreven is door het sortiment rozen bij de start van de
rondleiding in de toontuin. Met meer dan 1.000 verschillende
cultivars in de kwekerij is het ganse segment beschikbaar. Het
bedrijf richt zicht vooral op particuliere verkoop en heeft
daarom alle rozen in potgekweekte kwaliteit zodat het jaarrond
kan verkocht worden. De tuinliefhebber kan zijn geliefde roos
in bloem kopen wat een enorm voordeel is. Het bedrijf lanceert
op regelmatige basis nieuwe cultivars en werkt daarvoor samen
met enkele gedreven veredelaars. Deze boeiende avond werd
afgesloten met een drankje en we danken de familie Casteels
dan ook voor hun gastvrijheid.

Boomkwekerij Wouters BVBA in Wuustwezel op 11 juli 2014
Vrijdag 11 juli was een prachtige zonnige dag en dus ideaal voor ons tweede zomerbezoek van 2014. Met meer
dan 30 collega’s werden we ontvangen door Antoine Wouters, de gedreven bedrijfsleider van deze boomkwekerij.
Op ca 60 ha kweekt het bedrijf een breed sortiment aan gewassen met vooral de focus op groenblijvende
haagplanten. Antoine mag gerust een voorloper in de huidige boomkwekerijmechanisatie genoemd worden.
Mechanisatie krijgt op dit bedrijf een nieuwe dimensie en vele machines zijn dan ook uniek voor deze kwekerij
ontwikkeld. Rondsteken , snoeien en planten kan volautomatisch worden uitgevoerd en past in de strategie van
het bedrijf om naar maximale efficiëntie te streven.

Maar ook de manier van kweken is vrij uniek voor boomkwekerij Wouters. Plichtsbewust vasthouden aan de
bedrijfsstrategie zorgt voor mooie, uniforme partijen van Taxus, Ilex, Buxus, enz.
Ook op gebied van beheersing van plagen en ziektes is Antoine een buitenbeentje. Het brouwen en toepassen van
compostthee gebeurt met een grote vakkundigheid en zorgt voor een milieuvriendelijke onderdrukking van heel
wat problemen.
Het was in elk geval een geslaagde en leerrijke avond die werd afgesloten met een drankje.
Wij willen Antoine en Nicole dan ook van harte bedanken voor de letterlijk warme ontvangst.
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Kwekerij Bullens in Maasmechelen op 8 augustus 2014
Dat het weer tijdens een van onze leerrijke zomer bezoeken niet altijd zomers kan zijn, mocht jammer genoeg blijken
op vrijdagavond 8 augustus. Voor sommige van onze leden was vooral de overvloedige regen waarschijnlijk een reden
om forfait te geven. Wat spijtig is. Want zoals vaak hadden de afwezigen ongelijk.
André Salden zorgde namelijk met zijn vrouw en kinderen voor een warm
onthaal. We waren welkom op boomkwekerij Bullens. Een boomkwekerij
die misschien niet de grootste is, maar wel op een grootse manier heide
kweekt en deze vermarkt. Desondanks dat heide soms als ouderwets
bestempeld kan worden, blijft deze plantengroep een vaste waarde
binnen het aanbod van boomkwekerij producten. Als echte tuinplant
misschien ondergewaardeerd de laatste jaren. Ook de tuinaanleg kijkt
vaak naast vele toepassingen mogelijkheden van deze plantengroep. De
onderhoudsarme kleine struikjes zijn namelijk perfect
toe te passen als onder beplanting. Dit dan zowel in kleine als grote groepen. Toegegeven, heide is een zuur minnende
plant, en geeft dus de voorkeur aan zuurdere en zanderige gronden. Want ook een te vochtige omgeving is niet aan de
heide besteed. Maar met de huidige manieren en middelen van grondverbetering zou dit geen probleem mogen zijn.
Gelukkig zien we de heide wel vaak terug als opvulling van bloem of plantenbakken tijdens de herfst, winter en lente.
Ook deze heidekweker produceert zowel herfst-, winters als zomerbloeiers. We maken dan vooral een onderscheid
tussen de Erica’s en Calluna’s. De Erica darleyensis (iets forser van groei, fletser van bloemkleur) in variëteiten met
de kleuren van wijnrood, helder wit, purper tot felroze. Deze twee bloeien in de winter. Wat trouwens een groot
voordeel is gezien weinig heesters, vaste planten of bomen bloem geven in deze sombere tijd van het jaar. Dan heb je
ook nog de Erica vagans, cinerea en tetralix die vaak vanaf vroeg lente tot in de zomer in bloei staan. Rood, wit, paars,
roos en alle kleuren hier tussenin komen hierbij voor. En dan zijn er nog de traditionele Calluna’s die bloemen in hoog
zomer. Dezelfde verscheidenheid van kleuren komt terug. Maar dan ook enkel of dubbel bloemige. Ook types met geel
loof komen voor bij zowel Erica als Calluna. Terug erg populair is de Calluna vulgaris of wilde heide. Zeker in tijden van
autochtoon en ecologische tuinen. Maar het meest populair zijn de laatste jaren de knop- of herfstbloeiers. Dit zijn
Calluna’s waarvan de bloemknoppen gesloten blijven, maar wel kleur vertonen. Hierdoor toont deze heide kleur vanaf
einde zomer tot vaak in de winter. Hierdoor worden ze vaak toepast voor het opvullen van plantenbakken. Jammer
genoeg mag men deze types vaak enkel vermeerderen met licentie. Dat wil zeggen dat er een patent zit op
vermeerdering, en dat voor ieder plantje een klein bedrag moet betaald worden aan de winner hiervan. Boomkwekerij
Bullens produceert knopbloeiers van het merk Garden Girls. De kwekerij staat ook zelf in voor de vermeerdering van
zijn planten. Dit is een erg arbeidsintensieve bezigheid, wat toch wel het fijnere vingerwerk vraagt. Planten worden het
eerste jaar gekweekt in een rond potje van 10,5cm. Een beperkt aantal pot men soms nog over, om het volgend jaar
verkocht te worden als een zwaarder tweejarige struik. De opkweek vergt toch wel de juiste voeling en kennis, omdat
de plantjes zoals eerder vermeld vooral tijdens de opkweek erg gevoelig zijn aan te vochtig of te droge teeltmedium.
Ook de juiste kennis omtrent gebruik van fungicide is een must. De afzet is divers, en kan via allerlei kanalen gaan om
te eindigen bij de eindverbruiker. Ook export is belangrijk voor het bedrijf.
Desondanks dat we met een kleinere groep
waren was dit bedrijf meer dan de moeite
waard. Dank voor het onthaal en de
rondleiding. Maar zeker ook voor de
nabespreking met de nodige warme hapjes
en drank. Actuele thema’s zoals personeel,
onderwijs en afzet kwamen aan bod bij de
nabespreking. Een meer dan geslaagd
zomerbezoek, wederom!
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Demonamiddag IPM Boomkwekerij Op De Beeck in Putte
Op 24 juni 2014 was er een demonamiddag bij bosgoedkwekerij Op De Beeck in Putte, georganiseerd door
ADLO en het PCS. De vele aanwezigen kregen van zaakvoeder Filip Op De Beeck een beknopt overzicht hoe
het bedrijf omgaat met de principes van IPM. Aan de hand van praktische voorbeelden werden we verder
rondgeleid door de mensen van het PCS en ADLO. Deze demonamiddag toonde duidelijk aan dat dit bedrijf
goed bezig is en dat IPM heus geen onoverkomelijk barrière hoeft te zijn.
IPM is weliswaar verplicht maar hoeft voor onze bedrijven geen bedreiging te zijn. Vele bedrijven voldoen nu al in grote
mate aan de verplichting.

DE 8 GEBODEN VAN IPM
Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) is telen volgens 8
principes die u helpen om een duurzame en efficiënte
gewasbescherming mogelijk te maken.

1 . VOORKOM IN PLAATS VAN TE GENEZEN
Biodiversiteit, groenbemesters en gewasrotatie

2 . KIJK OM TE WETEN

Scouten en samenwerking met het “Waarschuwingssysteem”

3 . BEHANDEL PAS WANNEER NODIG
Vaststellen van schadedrempels

4 . HOU CHEMIE ALS LAATSTE OPTIE

Stimuleren nuttige organismen, mechanische onkruidbestrijding

5 . BESTRIJD EFFECTIEF

Gebruik de poster “Erkende middelen” van PCS, Fytoweb

6 . RESPECTEER DE VOORGESCHREVEN DOSIS
Efficiënte spuitmachines, bufferzones

7 . GEEF RESISTENTIE GEEN KANS
Productkeuze

8 . REGISTREER EN LEER

Schrijf al uw bevindingen op, lidmaatschap MPS, volg cursussen

HEEFT U VRAGEN BIJ HET INTEGREREN VAN IPM OP UW BEDRIJF?
Bel voor meer info naar +32 (0)9 353 94 94,
Mail naar info@pcsierteelt.be, of lees meer
overIPM op www.pcsierteelt.be
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IPM

IPM: Geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management of IPM volgens een
Europese richtlijn) is vanaf 1 januari 2014 verplicht in land- en tuinbouw, dus ook in de
sierteelt. IPM is gebaseerd op acht basisprincipes en laat de teler toe op een ecologisch en
economisch verantwoorde en efficiënte manier plagen, ziekten en onkruiden onder
controle te houden.

Proefcentrum voor Sierteelt in Destelbergen bij Gent
Het Proefcentrum voor Sierteelt vzw verricht toegepast wetenschappelijk en
praktijkgericht onderzoek in alle sectoren van de sierteelt. Daarnaast worden talrijke
voorlichtingsactiviteiten georganiseerd en wordt de sector ondersteund via verschillende
adviesdiensten. Meer info : www.pcsierteelt.be

Departement landbouw en visserij (Vroeger ADLO: Afdeling duurzame landbouw dienst voorlichting)
De Vlaamse overheid stimuleert voorlichting en vorming naar meer duurzame, rendabele
of innovatieve praktijken. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij organiseert
studiedagen en ondersteunt vormingsactiviteiten, demoprojecten en landbouwcentra. De
voorlichters werken voor de plantaardige of dierlijke sector over heel Vlaanderen. Meer
info: www.vlaanderen.be/landbouw

Waarschuwingssysteem voor de Sierteelt:
Wordt nu lid! Waarom? Omdat telers die deze adviesdienst van het PCS gebruiken
vakkundig ingelicht worden en zo efficiënter plagen kunnen beheersen.
Meer info: www.pcsierteelt.be

Studieavond personeelszaken door Chris Botterman van de Boerenbond
Begin maart 2014 kregen we van Boerenbondspecialist personeel, Chris Botterman, een
omvangrijke uiteenzetting over de actuele personeelszaken met als hoofdthema het statuur
arbeiders-bedienden. Ondanks de ingewikkelde materie heeft Dhr. Botterman dit op een
praktische en verstaanbare manier overgebracht naar de aanwezigen.

Onderwerpen die aanbod kwamen

ό

•

Loonkost in België:
Wat doen we er aan

•

Het eenheidsstatuut arbeider-bediende:
Wat is de impact voor de sierteelt

•

De sociale onderhandelingen in de tuinbouw:
De resultaten.

•

Flexibiliteit in de tuinbouwsector.

•

Het sociaalstatuut van de zelfstandigen:
Recente evoluties
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Feestbarbecue bij Solitair, september 2014
Op zaterdag 6 september hielden we onze
feestelijke barbecue op de unieke locatie bij onze
collega Solitair in Loenhout. De presentatie van
speciale bomen en solitairstruiken in de
winterserre gaf de 75 aanwezigen direct een
mooie indruk van het sortiment op de kwekerij.
Bedrijfsleider Dirk Cools gaf ons een boeiende
rondleiding op de hoofdlocatie.

Nadien was het aanschuiven op het feestelijk
barbecuebuffet en kon van gedachten worden
gewisseld met de aanwezige collega’s. Er was ook een
mooie delegatie vanuit de andere gildes aanwezig zodat
de verbroedering zeker als geslaagd mag beschouwd
worden. Zoals dikwijls wordt gezegd, de afwezigen
hadden ongelijk.

Dag van de landbouw: Boomkwekerij Houtmeyers Laakdal 21 september 2014
Jaarlijks organiseert de Boerenbond en de Landelijke Gilden de “dag van de landbouw”. Afgelopen
editie hebben wij, Boomkwekerij Houtmeyers, ons geëngageerd om hieraan mee te doen. Als
bedrijf vinden wij het belangrijk dat de mensen kunnen zien dat wij gezonde bomen en planten
kweken. Milieuvriendelijkheid, onderhoudsvriendelijkheid en kwaliteit dragen wij namelijk hoog in
het vaandel. Tevens heeft de gemeente Laakdal op deze dag het startschot gegeven van hun actie
‘gezonde gemeente’. Tal van verenigingen hebben die dag gebruik gemaakt van onze
accommodatie om hun standjes te plaatsen. En in samenwerking met de Laakdalse Landbouwraad
werd er een fietspad uitgestippeld met ons bedrijf als vertrekpunt.
In de voormiddag waren de weersgoden ons niet goedgezind, maar gelukkig beterde dat in de loop
van de dag. Dit maakte dat er meer dan 2000 belangstellenden ons bedrijf een bezoek bracht. Velen
namen deel aan de rondleidingen in ons containerveld en anderen vertrokken met een bus naar de
velden met onze gids.
Als afsluiter kon men genieten van een hapje en een drankje op ons terras.
In de namiddag werden wij vereerd met een bezoek van Piet van
Themsche, voorzitter van de Boerenbond. Hij werd rondgeleid
door Wim Houtmeyers en was aangenaam verrast met het
verloop van deze dag.
De reacties van de bezoekers, fietsers en vrijwilligers van de
verschillende verenigingen waren uiterst positief en voor
herhaling vatbaar. Op onze site kan men uiteraard de foto’s
bekijken die meer vertellen dan woorden.
Zeker een dag die voor herhaling vatbaar is.
Meer info www.houtmeyers.be
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Beurzen:
Een interessante springplank naar (h)erkenning.
Ideaal moment om nieuwe klanten aan te trekken en uw netwerk uit te breiden of te
onderhouden.

is een Belgische vakbeurs voor sierplanten, boomkwekerij- &
bloemisterijproducten en snijbloemen. Professionele telers en verschillende toeleveranciers en exporteurs,
uit België en Nederland tonen er hun ruim assortiment aan een internationaal vak publiek. Dit zowel in
maart (voorjaarseditie) als in augustus (najaar editie).
Zowel Nederlandse al Belgische telers specificeren de beur als volgt: “FLORALL is erg laagdrempelig en steeds een echte
groenbeurs. De geringe deelnamekosten passen prima bij het beursprofiel en daardoor is er een goede return.” Door
deze positionering te handhaven werkt FLORALL verder aan de uitbouw en doorgroei als Belgische vakbeurs in de reeds
drukke Europese beursagenda.
FLORALL geniet als meerwaarde een echte verkoop beurs te zijn: er worden effectief bestellingen genoteerd en handel
gedreven. Het is nog steeds meer een verkoop beurs dan de talrijke relatiebeurzen die er in Europa zijn, en deze positie
tracht FLORALL te behouden. Daarnaast verkrijgen de gepresenteerde producten sneller een goede introductie op zowel
de Belgische als Franse markt, dankzij de aanwezige in- & verkoopkanalen.
De vakbeurs heeft daarenboven steeds bijzondere aandacht voor het typerend assortiment van eigen bodem: elke
beurseditie wordt één ‘Typisch Belgisch!’-product extra onder de aandacht gebracht (bv. Laurus nobilis, Gentse Azalea,
Chrysanthemum, Buxus, …). Inkopers worden op deze manier actief geïnformeerd over de kwaliteit en diversiteit van
het Belgische assortiment. Hiermee benadrukt FLORALL het Belgische karakter en onderstreept men het belang van onze
productieregio.
FLORALL had vroeger 2 beursdagen maar vanaf 2014 werd gekozen voor de formule All in One Day, welke zeer
gewaardeerd werd door zowel deelnemers als bezoekers.
Aanwezigheid van boomkwekers Noord-België
We stellen vast dat er vanuit Noord-België weinig deelnemers zijn op onze enige Belgische sierteeltbeurs. Dit is spijtig
want er zijn zeker mooie opportuniteiten op deze beurs getuigen de trouwe deelnemers. Ook de deelnamekosten zijn
laag en op -en afbouw verloopt heel soepel. Daarom een warme oproep om dit jaar deel te nemen met uw bedrijf.

Flanders expo Gent Meer info www.florall.be
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Sinds een aantal jaren zijn de banden tussen de beurs Groot Groen, Zundert en Florall in Gent
nauwer aangehaald en worden gezamenlijk standruimte ter beschikking gesteld. Ook de
nieuwigheden worden op beide beurzen uitgewisseld. Beide beurzen kunnen mekaar perfect
versterken.

Internationale
Boomkwekerij
vakbeurs
Elk jaar, begin oktober, heeft in Zundert, vlakbij de grens met België, de vakbeurs GG+ plaats.
In 2015 viert Grootgroenplus zijn 25 st verjaardag.
Met ca.300 deelnemers krijgt u een mooi overzicht van de boomkwekerijsector waaronder kwekers, handelaren,
fabrikanten en leveranciers van machines en werktuigen. Ook zijn er tal van toeleveranciers uit Nederland en
België die u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op boomkwekerijvakgebied.
De laatste jaren zien we een sterke toename van Belgische boomkwekers op deze beurs. Omdat we met ons
werkgebied nauw aansluiten met Zundert biedt deze vakbeurs mooie mogelijkheden voor onze leden Noord
België.
Wist u trouwens dat deelnemen van Vlaamse bedrijven op een buitenlandse beurs door de Vlaamse overheid
wordt ondersteunt? Zo heeft onze voorzitter, Didier, tevens bestuurslid bij GG+, uitgezocht dat deelnemen aan
GG+ via een ondersteuning van Flanders Invest Trade aan de helft van de prijs kan.
Meer info: www.grootgroenplus.nl of didier@herplant.be

Prospectiereis Vlaamse boomtelers in Japan
Eind augustus 2014 hebben 14 boomkwekers deelgenomen
aan een 10-daagse studiereis naar Japan, georganiseerd door
het AVBS. Vanuit onze gilde was Jan Gijs, Romain Vallons,
Louis en Didier Hermans vertegenwoordigd.
Er werd een breed beeld van de Japanse sierteelt en cultuur
gevormd door een drietal regio van dit grote eiland te
bezoeken. We kunnen stellen dat de sierteeltproductie in
Japan eerder kleinschalig is, ook vanwege de geringe
beschikbaarheid van landbouwgrond, en de focus vooral op
rijstproductie ligt.
Onze Vlaamse boomtelers hebben kunnen kennismaken met
zowel
enthousiaste
telers,
veilingen
en
groothandelsbedrijven als met gedreven onderzoekers zodat
deze missie als prospectie zeker geslaagd is. Bovendien
hebben ze kunnen proeven van de toch wel unieke cultuur
en levenswijze van de Japanners en de schrille contrasten
tussen het buitengebied en de megagrootsteden.
Uitvoeriger artikel over deze studiereis :
zie artikel van consulente Nele Lauwers later op onze
website.
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Thematisch park met boomteelt als business op de grens België/Nederland
Het Business centre Treeport (BCT) wordt gerealiseerd langs de
E19/A16 op de Belgisch-Nederlandse grens, waarbij een deel op het
grondgebied van de gemeente Zundert plaats vindt en een deel op
het grondgebied van Hoogstraten. Het totaal BCT plan bestaat uit de
gebiedsontwikkeling
van
ruim
50
hectare
thematisch
bedrijventerrein op Nederlands grondgebied en het revitaliseren
plm. 10 hectare van het noordelijke gebied van Transportzone Meer
op Belgische grondgebied. De gemeente Zundert (NL) en de
gemeente Hoogstraten (VL) zijn in hoge mate betrokken bij het tot
stand komen van het BCT en nemen deel in de Bestuurlijke
Synergiegroep BCT met het oogpunt op faciliterend, begeleidend,
afstemmend en ondersteunend.
Het Business Centre Treeport is volledig gericht op de
boomteeltsector, in de breedste zin van het woord, voor de
ontwikkeling en toegevoegde waarde van boomteeltbusiness.
Procedures en exploitatie
Er is een haalbaarheidsstudie, locatiestudie en business case. Deze vastgestelde plannen dienen voor de verdere planologische en exploitatieplannen van het BCT. De gemeente Zundert heeft de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) over
het plangebied ingesteld voor de ontwikkeling van het BCT. De Provincie Noord Brabant heeft de Verordening Ruimte
geaccordeerd dat bestemmingswijziging en ontwikkeling van het BCT mogelijk maakt. Treeport heeft de planologische
procedures opgestart en het bestemmingsplan is in voorbereiding voor behandeling in 2015-2016.
Investeerders en vestigers
Treeport is in vergevorderde gesprekken met meerdere investeerders.
Er zijn meer dan 25 warme contacten met potentiele vestigers waarvan 9 een
intentieovereenkomst reeds hebben ondertekend.
Organisatie BCT BV
Treeport op 13 augustus 2014 de BCT B.V. heeft opgericht. De BCT BV is de
entiteit voor de ontwikkeling en realisatie van het Business Centre Treeport.
Treeport heeft het Projectbureau BCT ingericht, met Gerard de Baaij als directeur
BCT Bv en Remco van Dessel (Agel) als projectleider BCT. Er wordt met Rewin
samengewerkt op het gebied van acquisitie en bedrijfsvestiging.
Meer info op www.treeport.be

Infovergadering BCT op 19 februari 2015 in Hoogstraten.

Sinds kort is Treeport overgegaan van een zgn Mayeur-project naar een coöperatieve
vereniging met momenteel een 100-tal leden. Het werkingsg
ebied bevat niet enkel regio Zundert maar een ruime kring hieromheen dus ook
Noord-België. Hierbij een warme oproep om één van de volgende treeportcafé ’s bij
te wonen zodat u een beeld kan vormen van deze nieuwe ontwikkelingen.
Meer info op www.treeport.eu of via didier@herplant.be
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De Floraliën in Nederland.
Heerlijk wandelen langs tuinen & door een uniek stadspark!
Voor het eerst presenteerde de Nederlandse sierteeltsector zich in haar volle glorie. De
FLORALIËN zijn uniek in de wereld. Het is dé internationale bloemen en planten expo op
maar liefst 40.000 m2 die in het buitenland honderdduizenden bezoekers trekt. Een
inspirerende wandeling langs meer dan 100.000 bloemen en planten.
Een fantastische ontdekkingstocht voor jong en oud met proeverijen en demonstraties. Prachtig gedekte tafels en
de meest waanzinnige bloemcreaties met praktische vertalingen voor thuis. Boordevol inspiratie voor show tuinen,
daktuinen en verticale tuinen en het grootste indoor stadspark ter wereld. Dat moet je echt gezien hebben!
De FLORALIËN Nederland in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch zijn bezocht door 75.000 mensen. De wereldexpo
van bloemen en planten werd van 9 tot en met 18 mei jl. voor het eerst in Nederland georganiseerd door de
Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde (KMLP) te Gent en Libéma. Voorafgaand aan het evenement
rekende de organisatie op 100-130.000 bezoekers. Opsteker was de gemiddelde waardering die de FLORALIËN
Nederland kreeg: 8,5.
Ook Vlaamse kwekers waren aanwezig met een collectieve stand. Dit niet enkel met de gekende Vlaamse producten
zoals de Azalea. Die trouwens wel flink wat kleur brachten. Maar met een breed en mooi aanbod van bloemen en
planten. Vanuit Noord-België hebben Herplant en Oprins meegewerkt.
De FLORALIËN zijn 200 jaar geleden gestart in Gent en zijn uitgegroeid tot een evenement van wereldklasse. De
FLORALIËN hebben dit jaar voor de eerste keer plaats gevonden in Nederland. 's-Hertogenbosch komt hiermee
terecht in een rijtje van steden als Genua, Nantes en Valencia, die dit unieke evenement eerder hebben mogen
verwelkomen.
De volgende Floraliën Nederland vindt pas over vijf jaar plaats!

Belgen oogsten lof op de Florariën Nederland

AVBS, opgericht in 1972, is de representatieve beroepsvereniging voor
professionele siertelers en groenvoorzieners in Vlaanderen. De AVBSstructuur overkoepelt vier sectoriële vakgroepen, waarvan de oudste
reeds in 1929 werd opgericht.
Deze vier vakgroepen zijn:
•
•
•
•

Verbond van Bloemisten
Verbond van Boomtelers
Verbond van Snijbloemtelers
Verbond van Tuinaannemers en groenverzorgers

De vier vakgroepen ontwikkelen activiteiten die zich toespitsen op de belangenverdediging, de voorlichting en bijscholing
van de leden en de promotie van hun producten. De overkoepelende AVBS-structuur staat in voor het algemeen beleid
en de intersectoriële aangelegenheden, hierbij vaak geruggensteund door haar moederorganisatie de Boerenbond. Meer
info www.avbs.be
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Jan Oprins: 3 jaar lang een drijvende kracht achter de KMLP
(Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde)

Drie Jaar Geleden aanvaarde Jan Oprins, oprichter van Oprins Plant in Rijkevorsel,
de functie als CEO bij de Gentse Floraliën. Hij stond in voor de dagelijkse werking
en samen met voorzitter Vermaercke leidde hij de KMLP naar een vernieuwde visie
van de Gentse Floraliën. Deze vernieuwingen vroegen veel meer inspanningen en
tijd dan aanvankelijk aangenomen en dit was moeilijk nog te combineren met zijn
bedrijfsbezigheden. Jan Oprins wordt vanaf heden opgevolgd door een nieuwe,
voltijdse algemeen directeur, Dirk De Cock.
Hierbij willen we Jan Oprins, tevens ook bestuurslid bij Noord-België, bedanken
voor zijn enorme inzet die hij deed en nog steeds doet voor onze sierteeltsector.

Gentse Floraliën 2016 in het centrum van de stad.
De 5-jaarse hoogmis van de sierteelt , De Gentse Floraliën,
onderging heel wat vernieuwingen. Vanaf april 2016 start
een nieuw concept en keert dit toonaangevende bloemen
–en plantenevenement terug naar de binnenstad in Gent.
De Floraliën wil de wisselwerking met de stad Gent
versterken en het grote publiek nieuwe trends doen
ontdekken. De uitdagende en prestigieuze locaties in het
kunstenkwartier prikkelen tegelijkertijd ook het concept:
de Floraliën worden een event met interactieve
belevenisfocus.

Floraliën 2016
Kunstenkwartier - stad Gent - 4 sites

Dit dynamisch stadsevenement gaat door in het
kunstenkwartier van Gent met een open en groen
ontdekkingsparcours tussen 4 sites: van het Citadelpark,
het Sint-Pietersplein en de Leopoldskazerne tot aan de
Bijloke.
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Werkgroep bemesting als voorbereiding op MAP5
Sinds geruime tijd is er een werkgroep bemesting opgericht waarin telers uit de ganse sierteelt vertegenwoordigd zijn.
Deze gemotiveerde groep werkt samen met de specialisten van ADLO, PCS en AVBS aan een consensusnota voor de
volle grond boomkwekerij.
In het kader van MAP 4 is de boomkwekerij vollegrond onder de categorie groenten groep 2 geplaatst omdat dit toen
de beste optie leek. Eén van de voorwaardes, bleek later in de uitvoeringsbesluiten, was de verplichte bodemstalen van
elk perceel en dit sinds 2013.
Vanuit de werkgroep is er hard gewerkt om een consensusnota op te maken waarin onze opmerkingen en suggesties
aan het beleid worden voorgesteld. Eén van de voorstellen is dat we met de boomkwekerij , vanwege de specificiteit,
onder een aparte groep zouden vallen. Een ander voorstel is dat we vooral zouden focussen op nuttige stalen en het
aantal stalen zou verminderen.

Wat is een nuttig staal?
Hierover kunnen we lang discussiëren maar het staat vast dat bij een nieuwe aanplant een bodemstaal
zeker nuttig is. Bodemstalen zijn een onderdeel van een beredeneerde bemesting en verdienen zichzelf
meestal terug bij de juiste dosering en keuze van de meststoffen. De voorkeur gaat uit naar de zgn.
Kemastalen omdat hierin ook een stikstofcijfer wordt weergegeven. Deze stalen zijn ook zeer
betaalbaar.
Uit cijfers van de VLM bleek eind vorig jaar dat er heel wat collega’s helemaal geen stalen hebben genomen ondanks de
vele oproepen en de wettelijke verplichting. Dit onverantwoord gedrag ondermijnt onze onderhandelingspositie ten
opzichte van de overheid en brengt heel onze sector in gevaar met mogelijk nog strengere wetgeving. Bedrijven die
geen stalen hebben genomen krijgen bovendien een nul-bemesting en zware boetes.
Meer info: www.avbs.be of www.pcsierteelt.be
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Boomkwekers en Tuinaannemers een goed huwelijk
Wat gaat de tijd snel. De 18 editie van de ‘Vlaamse Tuinaannemer 2014’ licht al weer achter ons. Veel mooie brochures
zijn reeds verdeeld, maar nog meer moeten hun weg vinden naar de consument, naar een volgende klant. Want dat
heeft de tuinaanleg en boomkwekerij gemeen, geen inkomsten zonder klanten.
Daarom dat onze sector reeds voor het 7 jaar deze wedstrijd ondersteund met een speciale prijs voor de mooiste en
GROENSTE tuinen. Mocht U als boomkweker veel afzet hebben richting de tuinaanleg. Aarzel dan niet om U klanten
tuinaannemers te stimuleren mee te doen hieraan. Als U graag wat brochures heeft van de winnende tuinen, neem dan
contact op met het AVBS of de VLAM. En het mag gezegd worden, voor vele is het vinden van de juiste klant, niet meer
vanzelfsprekend. Daarom wederom aandacht voor diversiteit, met deze top 10. Een uitgebreide bespreking van de top
10 kon U terug vinden in een Editie van Sierteelt & Groenvoorziening, van het AVBS.
De top 10 van vernieuwende planten waren:
10. Juniperes scop. ‘Blue Arrow’ .
9. Myrica gale + pensylvanica.
8. Acanthus mollis.
7. Pinus mugo var. Pumilio
6. Ligustrum japonicum 'Green Century'.
5. Acer griseum4 Rosa ‘BAIset’ (Sunrise Sunset).
3. De prairietuin.
2. Quercus cerris.
1. Heptacodium miconioides
Een mooie verscheidenheid van bomen, heesters, vaste planten en andere… .Diezelfde diversietijd heb ik deze editie ook
ervaren bij de jurering wat tuinstijlen betreft. Strakke tuinen, romantisch en ecologisch, we hebben ze allemaal gezien.
En ook deze editie weer heel veel dank aan medejurylid, dendroloog Harry van Trier. Want zonder hem was de diversietijd
van de beplanting voor mij nauwelijks te herkennen.
Ik vermeld nog graag even de drie winnaars in onze Groen kleurt editie.
Watelle BVBA
Jef, Pieter & Dries Watelle
Gentsesteenweg 82A
B-8340 Sijsele
T. +32 (0)50 37 12 30
info@watelle.be
Ontwerp: Jef Watelle

Cools tuinaanleg
Toon Cools
Schriek 10
B-2910 Essen
T +32 (0)3 667 28 58
Tuinarchitectengroep E.C.O. bvba
Rik Olivier
Maaldreef 39
B-9320 Nieuwerkerken (Aalst)
M +32 (0)475 34 63 88
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Leon Peters ontvangt Bijzonder Landbouwereteken 1ste Klas.
Op zaterdag 13 december ontving Dhr. Leon Peters het Bijzonder Landbouwereteken 1ste Klas op de jaarvergadering
van het AVBS. De meer dan verdiende medaille kreeg Leon opgespeld door Vlaams Minister Joke Schauvliege.
Leon is al meerdere decennia actief binnen de Boomtelersfederatie
Noord-België en een vaste waarde binnen het bestuur. Hij
vertegenwoordigt ons in het presidium van het AVBS en heeft een
mandaat binnen het hoofdbestuur van de Boerenbond. Leon volgt ook
erg nauw alles op omtrent de cao- onderhandelingen in onze sector.
Daarnaast is hij erg begaan met de sierteelt is zijn eigen regio.
Wij willen bij deze Leon Peters dan ook extra bedanken voor zijn inzet,
feliciteren met zijn onderscheiding, en hopen nog lang op zijn inzet te
mogen rekenen.

Sinds vele jaren proberen we op regelmatige
basis samen te zitten met de tuinbouwscholen
in onze werkregio nl. provincies Antwerpen,
Limburg en Vlaams Brabant. Ondertussen is
het weer enige tijd geleden maar nog deze
winter willen we opnieuw een vergadering
plannen. Zo zijn er vanuit de scholen soms een
aantal concrete vragen die we als bedrijf goed
kunnen invullen. We hechten dan als bestuur
ook veel belang aan deze goede contacten met
de tuinbouwscholen. Zij zorgen immers voor
onze toekomstig, vakkundig personeel.

Samenwerking met de tuinbouwscholen

Vito Hoogstraten

Adressen info scholen zie : www.boomtelersfederatie.be/onderwijs.html

Vernieuwing van onze website: www.boomtelersfederatie.be
We werken volop aan onze nieuwe website die kortelings zal gelanceerd worden. In de toekomst willen we nog meer
nieuws via deze website communiceren. Zo blijft u steeds op de hoogte van activiteiten en nieuwe ontwikkelingen.
Gelieve uw gegevens na te kijken en uw logo door te sturen naar onze secretaris Marjan Denie.
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Dank aan onze trouwe sponsors
Beste leden,
Onze sponsors zorgen voor een ondersteuning van onze vergaderingen en zorgen ervoor dat we
onze werking kunnen blijven garanderen. We hopen dat u hen ook niet vergeet wanneer u
materialen of goederen nodig heeft. U kan alle firma’s en adressen terugvinden op onze
website www.boomtelersfederatie.be
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Bestuur Boomkwekers Noord-België 2015
Onze bestuursleden zetten zich in om uw belangen te verdedigen en doen dit op kosteloze basis. Naast hun drukke
beroepsbezigheden maken zij tijd vrij om de nodige input te geven aan onze bovenliggende besturen bij AVBS en
Boerenbond. Door in overleg te gaan met de nodige instanties zorgen zij er mee voor dat nieuwe maatregelen voor onze
sector aanvaardbaar en werkbaar blijven.
Onze bestuursleden maar ook onze hoofdbesturen kunnen echter niet alle problemen in onze sector oplossen en
daarom is het van het grootste belang dat we van u, onze leden, de nodige input krijgen. Aarzel dan ook niet
onderstaande bestuursleden aan te spreken of uw opmerkingen en suggesties door te sturen.
Alvast bedankt

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

Didier Hermans
Marjan Denie
Jan Gijs
Annie Goossens
Leon Peters
Pierre Demesmaeker
Henk van Beek
Paul Van Pelt
Jan Oprins
Louis Houtmeyers

Consulent boomkwekerij AVBS Nele Lauwers

didier@herplant.be
marjan.denie@hoebenschot.be
jangijs@skynet.be
annie.goossens@hotmail.com
leon@peters.be
info@inter-arbo.be
h.van.beek@skynet.be
paul@vanpeltnv.com
joprins@oprins.com
info@houtmeyers.be
nele.lauwers@avbs.be

Kent u collega’s die nog geen lid zijn van onze vereniging?
Spreek hen aan.
Samen kunnen we immers een veel krachtiger signaal geven
om de belangen voor onze sector veel beter verdedigen!
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