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… EEN DAGJE IN DE WETTERSE
BOOMKWEKERIJREGIO
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Bij Betty, Paul en Steyn Weymeersch kom je nooit ongelegen. Dat is het gevoel dat me overvalt
zodra ik de loods in Wetteren betreed. Zelfs de nestkastjes op het bedrijf zijn uitnodigend
geplaatst voor de koolmeesjes die hier in het voorjaar een nest bouwen. ‘Boom kweken’ met
respect voor de natuur, want de kastjes maken deel uit van het duurzaamheidsbeleid dat hier
gevoerd wordt. Integrated Pest Management of geïntegreerde bestrijding in de land- en
tuinbouwsector. ‘Er is op dat vlak heel veel progressie gemaakt in onze sector’, weet Paul.

C

Hilde Van Elsuwé

Op een vruchtbare samenwerking…
Mijn dag in de Wetterse boomkwekerijregio beperkt zich niet
tot de Serskampsteenweg nr. 236. Er moeten bomen gerooid
en het betreffende perceel ligt niet naast de deur. Al moet je
‘niet naast de deur’ ook niet al te letterlijk nemen als in ‘ver
weg’, want alle 16 percelen van boomkwekerij Weymeersch
liggen in een straal van 3,5 km. Het toont meteen hoe versnipperd het Wetterse boomkwekerijlandschap is. 16 ha of 16 x 1
ha, waarbij 1 ha toch een behoorlijk gemiddelde is, maar
praktisch is het niet altijd. Daarom ook dat Paul steeds
opnieuw begeesterd pleit voor meer samenwerking. Hij deed
het al als voorzitter van het Verbond van Boomtelers; hij doet
het nu nog steeds want engagement laat je niet los eens je
mandaat als voorzitter stopt.
Samenwerking in al zijn vormen, in eerste instantie met de
collega’s, maar ook met het onderzoek, de provincie, het
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Innovatiesteunpunt Land- en Tuinbouw, VLAM,…; onder de
vorm van samenaankopen; op het vlak van export met het
Boweco en CRV-Plant verhaal;….
Duurzaam, voor mens en milieu…
Maar… de bomen moeten dus gerooid en het weer zit niet
mee. We krijgen alle seizoenen over ons heen: sneeuw, hagel,
zon, wind. De smeltende sneeuw en de regen van de voorbije
dagen zorgen ervoor dat heel wat percelen er nat bij liggen
met behoorlijk wat erosie tot gevolg. Wordt de klimaatsverandering ook hier een bepalende factor de komende jaren met te
natte percelen en te grote droogtes? Het is wonderlijk hoe
snel de natuur zich herstelt, maar grote extremen kunnen de
sector tussentijds de nodige economische schade opleveren.
En er zijn nog andere grote belagers, zoals de boktor. Het
brengt ons bij het duurzaamheidsaspect. ‘Duurzaamheid’ is
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VAN ALLE MARKTEN THUIS…

juli vorig jaar; vervanging drong zich op. Paul werd plots
geconfronteerd met de zoektocht naar nieuw personeel en
dat bleek toch minder evident dan gedacht. Stefan is sinds
oktober in dienst. Het werk op de boomkwekerij ligt hem heel
goed, ook al is hij in een heel ander vak geschoold. Maar hij
heeft al enige ervaring in de sector. Dat helpt. Hoe dan ook, de
zoektocht naar competent personeel gaat niet altijd over
rozen.
De bomen zijn gerooid, althans toch een miniem deel ervan.
We brengen ze naar de Serskampsteenweg 236, waar ze tijdelijk ingekuild worden om vandaar naar de groothandel te
vertrekken. De afgewerkte producten die hier de kwekerij
verlaten zijn voor de afnemer een uitgangsproduct. Ze worden
elders verder opgekweekt vooraleer ze hun weg vinden naar
de consument. De cirkel is rond; de keten afgewerkt. Mijn
werk zit er op.

'Er is op het vlak van duurzaamheid
heel veel progressie gemaakt
in de land- en tuinbouwsector'

Mijn dag in de Wetterse boomkwekerijregio leerde mij dat de
sector heel bewust de uitdagingen van maatschappelijk
verantwoord ondernemen aangaat. En lieve Daan, dat kunnen
we alleen toch maar heel hard toejuichen!
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En volgende keer…
… in van alle markten thuis, de wereld van de exporteur. ■
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Dankzij het systeem word je accuraat gebrieft over mogelijke
ziekten en plagen en kan je preventief werken. Als je al één
bespuiting op die manier achterwege kan laten, verdient het
systeem zichzelf terug.
En dan hebben we het nog niet alleen over de financiële kant
van de zaak. Er is Daan, het eerste kleinkind van Betty en
Paul. ‘De toekomst van mijn klein- en achterkleinkinderen,
daar wil ik werk van maken!’. Los van het feit of ooit één van
hen de boomkwekerij zal leiden. Het is een vraag die zich nu
nog niet stelt, want de opvolging is verzekerd. Steyn, zesde
generatie. De eerste generatie Weymeersch leerde ooit de
stiel op de kwekerij van Adolf Papeleu, de grondlegger van de
Wetterse boomkwekerijen. De streek is verweven met
Papeleu. Meerdere Wetterse boomkwekersgeslachten hebben
er hun roots. Je vindt er trouwens ook nog de oudste vermeerderingstechnieken. En ik hoor er voor het eerst wat aanaarden
en marcotteren is. De goeie Wetterse zandgronden lenen er
zich uitstekend toe.
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niet zomaar een modewoord in de land- en tuinbouwsector.
‘Integendeel’ weet Paul ‘je kan gerust stellen dat de boomkwekerijsector op dat vlak één van de sectoren is die het
meest progressie heeft gemaakt. In de beginjaren werd er
wellicht te veel gespoten, maar die tijd is lang heen.’. Paul en
Steyn gaan net als heel wat collega-boomtelers voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat uit zich volop in
hun beleid. Tagetes haalt het van chemische grondontsmetting en mechanische onkruidbestrijding wint het van chemische. Paul en Steyn zijn voorstander van IPM, onderstrepen
het belang van de sectorgids, maken deel uit van VMS en zijn
aangesloten bij het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem
van het PCS. Dat laatste krijgt alvast de nodige bijval en
waardering van Paul, inclusief Frans Goossens en zijn hele
team.

C

In Wetteren ligt de toekomst van Steyn die na zijn universiteitsstudies eerst een jaar buiten het familiebedrijf werkte,
daarna stage liep op een Italiaanse boomkwekerij en uiteindelijk definitief in het bedrijf stapte. Steyn en Paul, ze zijn
compatibel. En ze zijn erin geslaagd de opvolging op een vrij
makkelijke manier te regelen. Omdat ze beiden min of meer
dezelfde visie delen en de neuzen vaak in dezelfde richting
staan.
Maar… de bomen moeten dus gerooid en in volle grond is toch
nog niet iets anders dan op het containerveld. Wellicht daarom
dat er heel weinig vrouwen in dit segment van de boomkwekerij actief zijn. Het is vaak hard werken. Betty springt vooral in
op het moment dat er moet geënt worden. Het preciezere
werk? Zou het dan toch een vrouwenhand vereisen? Of laat ik
me hier even meeslepen? Het enten gebeurt op het veld en
loopt volgens de ENA-normen; het komt de uniformiteit en de
kwaliteit ten goede.
Maar… de bomen moeten dus gerooid en terwijl Paul en Steyn
met machine en spade in de weer zijn, bindt Stefan de bomen
samen en label ik. De jarenlange vaste medewerker stopte in
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