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HortidécouVERTES 2015 trekt heel
wat kijklustigen
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Met het ter ziele gaan van de ‘Op de Siertoer’ kent Vlaanderen helaas geen specifieke
opendeurdag voor de sierteelt en boomkwekerij meer. Het gestrande initiatief van de provincie
Oost-Vlaanderen wordt gelukkig deels ondervangen door de ‘Dag van de Landbouw’ van
Boerenbond. Specifiek voor de sierteelt en tuinbouw algemeen heeft Wallonië zijn
HortidécouVERTES. Een dag waarop de Waalse consument welkom is op de lokale bedrijven.
Willy De Geest, tekst en foto’s
Bron: FWH
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Op 19 april was HortidécouVERTES aan zijn 8ste editie toe.
25 bedrijven namen aan deze dag deel. Het is een initiatief
van de Fédération Wallonne Horticole en wordt goed omkaderd. Om de bezoeker optimaal te informeren wordt de
informatie van de deelnemende bedrijven gebundeld op een
website met een duidelijk overzicht van de locaties en een
beschrijving van de bedrijven.
Een bezoek aan een aantal deelnemende bedrijven en
verkoopcentra leert ons dat de deelnemende bedrijven ook
heel wat inspanningen leveren om de bezoeker te informeren en te animeren. Uiteraard maakt een aantal onder hen
er ook handig gebruik van om eigen producten te verkopen want vaak doen Waalse bedrijven ook aan particuliere
verkoop. Het zijn ook deze bedrijven die blijkbaar de meeste
geïnteresseerden lokken.
Naar opkomst zien we toch een wisselend beeld. In 2011
trok Hortidécouvertes bijvoorbeeld 36.000 bezoekers, dit
jaar zullen er dit ongeveer 20.000 zijn geweest met weliswaar minder deelnemende bedrijven. Bepaalde bedrijven
haalden toch meer dan 2.000 belangstellenden. In ieder
geval is de Fédération Wallonne tevreden met het initiatief, niet alleen wegens de opkomst maar ook gezien de
persbelangstelling voor deze editie vrij groot was. Wat de
toekomst van HortidécouVERTES betreft, zal alles afhangen
van hoe de Waalse bedrijven verder zullen inspelen op het
initiatief.
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Waalse sierteelt
De laatste 20 jaar zijn in Wallonië de beteelde oppervlakten
en het aantal tuinbouwbedrijven (in de breedste zin van het
woord) gunstig geëvolueerd. Sierteelt en boomkwekerij zijn
daar onderdeel van.

s Phytesia, het vermeerderings- en productiebedrijf van wilde Orchideeën
in Tinlot, telde een kleine 700 bezoekers. Het bedrijf koppelt deze
HortidécouVERTES aan zijn opendeurdagen en promoot dit ook bij zijn
internationaal cliënteel uit
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Onderstaande tabel geeft meer inzicht in de samenstelling
en cijfers van de Waalse sierteelt en boomkwekerij. Een
aantal cijfers blijken wegens de manier van registreren toch
niet helemaal correct.
Aantal bedrijven sierteelt en boomkwekerij
Beteelde oppervlakte sierteelten

1.194 ha

Oppervlakte sierteelten onder glas

11 ha

Oppervlakte sierteelten openlucht

30 ha

Oppervlakte boomkwekerij
Oppervlakte kerstbomen
Tewerkstelling tuinbouw algemeen (vast/
seizoen)
Totale productiewaarde tuinbouw algemeen

488 ha
4.000 ha
713/3500
191 mln €

De sierteeltproductie focust zich voornamelijk op perkplanten en potchrysanten. De totale sierteelt- en boomkwekerij-oppervlakte (inclusief kerstbomen) is goed voor
ongeveer 30% van de Waalse tuinbouwproductie en voor
48% van de Waalse omzet van tuinbouwproducten. In deze
cijfers zit de kerstboomproductie vervat. Jaarlijks worden
3,5 miljoen kerstbomen op 4.000 ha geproduceerd en ongeveer 80% wordt geëxporteerd. De prijsvorming is positief.
De sierboomkwekerij situeert zich voornamelijk in Henegouwen en de bos- en kerstboomproductie in de provincie
Luxemburg. De bosboomkwekerij is goed voor een productieareaal van 300 ha, goed voor 40% van de Belgische productie. De algemene sierboomkwekerij vertegenwoordigt
zowat 17% van de Belgische productie.
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s Pépinières Saint Jean in Wanze met tuincentrum, fleuristerie en
tuinaanleg.
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s Een combinatie aan diensten bij Jardins de Vertumne in Ohey met
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particuliere verkoop, tuinaanleg, tuinontwerp, boomsnoei en afsluitingen

Wallonië bereikt hiermee een zelfvoorzieningsgraad van
20% wat sierplanten betreft (het merendeels komt uit
Vlaanderen en Nederland). Kerstbomen en bosplantsoen
zijn goed voor een zelfvoorzieningsgraad van respectievelijk
90% en 80%.
Een belangrijk afzetkanaal voor de Waalse productiebedrijven is de directe verkoop aan de detail al dan niet
gecombineerd met een eigen tuincentrum of tuinaanleg als
nevenactiviteit. Wallonië telt 300 tuincentra (jardineries) en
1.500 fleuristen. Een voorbeeld daarvan is Pépinières Saint
Jean in Wanze met tuincentrum, fleuristerie en tuinaanleg.
De bijhorende boomkwekerij richt zich ondermeer op de
productie van oudere bomen en planten (van 10 tot 30 jaar).
Daarnaast zijn er ook meer dan 2.000 tuinaanlegbedrijven
actief in Wallonië. Deze economische tak tekent de laatste
jaren een belangrijke vooruitgang op qua aantal bedrijven
maar vooral ook qua tewerkstelling. Tussen 2001 en 2005
steeg het aantal tewerkgestelden in deze sector met meer
dan 40%.
Algemeen heeft ook Wallonië af te rekenen met een aarzeling in het verbruik. De tendens is dat een aantal sierteeltbedrijven dan ook (terug) overschakelen naar de productie
van groenten of fruit. Ook het aantal jonge starters is quasi
nihil. Jongeren die afstuderen in tuinbouwrichtingen zoeken
hun toekomst dan ook vaker in de tuinaanleg. n

s Gevarieerde opstelling van kamerplanten bij Floralies Saint-Pierre
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