GROWER OF THE YEAR 2013

BRONZEN ROOS VOOR AMARYLLISKWEKERIJ ROMBERAMA

BS

Tijdens het AIPH-congres 2013 koos een internationale vakjury de ‘International Grower of the
Year’. De Belgische kleuren werden verdedigd door Raf en Ben Rombouts van amarylliskwekerij
Romberama uit Loenhout. Het bedrijf scoorde vooral op vlak van innovatie, maar ook andere
sterke troeven als het milieubewuste karakter en het aspect van marktverbreding, wisten de
internationale jury te overtuigen. Romberama kwam dan ook terecht met de Bronzen Roos terug
naar België.

bedrijf continu in personeelsbeleid, milieuvriendelijke
technieken en regelmatige productinnovatie.
Sion uit Nederland, scoorde dan weer het sterkst op visie en
marktondersteunende verkoop. Het bedrijf dat orchideeën
als jongplanten voor de productiesector teelt, groeide niet
alleen sterk, het was vooral de manier waarop, die de jury
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De wedstrijd ‘Grower of the Year’ is de internationale tegenhanger van onze Vlaamse competitie ‘Sierteler van het Jaar’.
De verkiezing is een initiatief van AIPH, de wereldwijde
organisatie voor sierteeltproducenten, en het vakblad ‘Floraculture International’. Na een selectie in eigen land werd
amarylliskwekerij Romberama uitgekozen om in Canada de
Belgische driekleur te verdedigen. Romberama moest zich
meten met andere sterke internationale kandidaten. De
officiële prijsuitreiking vond plaats op woensdag 11 september in Niagara Falls (Canada). De Gouden Roos ging voor het
tweede jaar op rij naar het Canadese Sheridan Nurseries Ltd
uit Georgetown Ontario. De Zilveren Roos ging naar de
Nederlandse orchideeënkwekerij Sion.
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Hilde Van Elsuwé – Koen Tierens

Bij de winnaar waren de doorslaggevende argumenten
volgens de jury de bijzondere bedrijfscombinatie van een sterk
marktgeoriënteerde productie uitgetest in de eigen tuincentra. Het bedrijf evolueerde dan ook de afgelopen jaren van
vollegrond naar in container geteelde gewassen in functie van
de specifiek beoogde afzetkanalen. Bovendien investeert het
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▲ Vlnr.: Ben en Raf Rombouts (Romberama, brons), Bill en Karl Stensson
(Sheridan Nurseries, gouden roos), Vic Krahn (voorzitter AIPH), Eric en
Ruud Moor ( Sion, zilveren roos) en Carolyn Whetman (Whetman Pinks,
runner-up)

▲ Raf en Ben Rombouts behaalden brons voor meerdere innovatie
toepassingen op hun amarylliskwekerij.
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imponeerde. Groei op basis van een sterke strategie, ondersteuning van de klanten en een hoge mate van flexibiliteit en
innovatiekracht. Samenwerken met bedrijven in verre
afzetmarkten, eerder dan alles zelf te doen, bleek eveneens
een sterke plus in de bedrijfsvoering.
Whetman Pinks uit Groot-Brittannië werd tot slot gelauwerd
als runner up. Het bedrijf was een voorbeeld van hoe een
relatief onbekend product zoals Dianthus, via een sterke
veredelings- en nationale marktstrategie toch een bijzondere
plaats wist in te nemen in het sierteeltlandschap.
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Als sterke punten haalde de internationale jury aan: het sterk
milieubewuste karakter van het bedrijf met oog voor maximale energie-efficiëntie en het aspect van marktverbreding
met o.a. de thuisverkoop en de combinatie snijbloemen met
zachtfruit. De hoogste score haalde het bedrijf voor zijn beleid
op vlak van innovatie en meer bepaald het project om met
plantensensoren de stress van planten te bepalen. Door beter
de reactie van de planten op de temperatuur, vochtigheid,
bemesting, enz., in de serre in kaart te brengen, kan de teler
de negatieve gevolgen van stress beperken en/of voorkomen.
Een dikke proficiat aan Ben en Raf!. ■
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Brons voor Romberama
Romberama is een jonge, duurzame en innovatieve amarylliskwekerij. In 2006 namen de jonge bedrijfsleiders de zaak over
van hun ouders en werd het bedrijf vernieuwd met onder meer
veel oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In
2011 ontving het bedrijf de prijs van ‘meest beloftevolle jonge
sierteler van het jaar’ en was het genomineerd voor de
Agrafiek Award in de rubriek: 'innoverend ondernemen'. In
2012 was het bedrijf één van de tien laureaten van de Innovatiecampagne land- en tuinbouw van Boerenbond.
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De kandidaat sierteeltbedrijven voor Grower of the Year
werden beoordeeld op vijf
criteria namelijk duurzaamheid, financiële en innovatieve performantie, marktkennis, personeelsbeleid en visie. Dit zijn ook de vijf
pijlers die cruciaal zijn in de Belgische wedstrijd ‘Sierteler
van het Jaar’. Dit is een organisatie van AVBS en van
daaruit wordt de Belgische kandidaat voor het internationaal forum ‘Grower of the Year’ geselecteerd.
Deze Belgische wedstrijd wordt trouwens opnieuw
georganiseerd voor 2014 en de inschrijvingen daarvoor
starten nu. Bekijk het zeker ook eens voor uw bedrijf of
nomineer een collega, want zoals u hierboven kunt lezen:
we hoeven zeker niet onder te doen voor de collega’s
elders.
Kandidaturen kunnen worden gemeld
aan het AVBS-secretariaat (info@AVBS.be).
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