Reportage

Kasplantenkweker Goderick Meuninck

SPREKEN MET MEKAAR IS BELANGRIJK
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Een telefoontje met de melding dat
Goderick Meuninck de werknemers van de
provincie Oost-Vlaanderen zou assisteren
bij het verpotten van hun bureauplantjes,
was de aanzet tot een persoonlijk bezoek
op zijn bedrijf in Nevele. Hij is nog een van
de weinige Vlaamse kwekers met een
jaarrondproductie van warme kasplanten.
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Goderick Meuninck heeft een bedrijf waar nog jaarrond
warme kasplanten geteeld worden. ‘Ik ben stilaan moeten
gaan differentiëren in mijn productie’, stelt hij. Waar hij 26
jaar geleden een monocultuur van Dieffenbachia had, is hij
moeten overschakelen naar meerdere teelten in kleinere
potmaten.
Dit zijn momenteel Aglaonema, Dieffenbachia, Hedera
‘Gloire de Marengo’, Ficus repens, Chlorophytum en diverse
soorten Scindapsus en dit met een serreoppervlakte van
4.300 m². Recent werd ook de teelt van Zamioculcas opgestart. Veel van deze planten worden jaarrond gebruikt in
plantencomposities en gaan grotendeels richting Frankrijk
via de Belgische en Nederlandse groothandel.
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Tevreden maar ….
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Sinds de noodzakelijke overstap naar
gemengde teelten is zijn teeltsamenstelling vrij stabiel gebleven. Het laat
toe om het financiële plaatje van het
bedrijf nog te laten kloppen, al zijn de
serres dan wel al afgeschreven. Dit
maakt dat hij tevreden is. 'Zij het dat
je moet kunnen leven met werkdruk,
slechts één vrije dag per week en het
feit dat een onzekere afname tot heel
wat stress kan leiden', zegt Goderick.
‘Meestal gaat het ook over kleinere
bestellingen; veel verschil dus met de
situatie in mijn beginperiode’. Waar
het kan werkt hij dan ook samen met
collega’s. Hij bekijkt het van de positieve kant en is van plan om nog een
aantal jaren door te gaan. Groeipotentieel voor zijn producten ziet hij
voornamelijk bij de snelle ontwikkeling van de verticale groenwanden.
Een evolutie die moet gevolgd worden,
meent hij en hij maakt daarom ook
deel uit van een PCS-werkgroep rond
verticaal groen.

Bacteriegevoelige gewassen als Dieffenbachia laten geen
recirculatie van water toe.

BS

AV

Via het plattelandsproject 'De wereld
van Pierlepein' ontwikkelde de provincie educatief materiaal op
maat van geselecteerde land- en
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Sociaal denken en handelen

In deze algemene context valt het mij
op dat Goderick de mond vol heeft
van collegialiteit en dat hij graag
praat over de mens in onze sector. Hij
is als boerenzoon opgegroeid met
veel liefde voor mens en natuur, en
dat aspect voel ik ook als een rode
draad doorheen het gesprek. Hij
werkt al ruim 10 jaar samen met
Groene Zorg waardoor mindervaliden
onderdak vinden voor eenvoudige
taken op zijn bedrijf. Mensen uit
zorgcentra als Ten Dries in Landegem, Mozaïek in Oostakker of De
Triangel in Lovendegem zijn dagelijks
terug te vinden op zijn bedrijf. ‘Je
moet er voor openstaan’, stelt hij,
‘want je kunt deze mensen niet als
extra personeelslid beschouwen’. Zijn
bedrijf wordt gerund door hemzelf en
zijn vrouw ( deeltijds buitenhuiswerkend), een vaste werkkracht voor 4
dagen per week en verder tijdelijke
werkkrachten via het plukkaartsysteem.

Daymon gaat naar Ten Dries in Landegem naar school en komt
regelmatig taken uitvoeren op het bedrijf Meuninck en dit via
de tussenkomst van Groene Zorg.
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tuinbouwbedrijven in Oost-Vlaanderen.
Via zijn participatie in dit project
ontvangt hij soms groepen of scholen
in de serres. ‘Je staat er steeds nog
van te kijken dat zowel jongeren als
ouderen nog veel kunnen leren door
een bezoekje aan de serre’, zegt
Goderick. ‘Het ter plaatse kunnen
zien en meemaken, maakt zoveel
verschil.’ Daarom staat hij ook open
voor alle soorten initiatieven op zijn
bedrijf. Mensen vervreemden steeds
meer van de kwekerij en de boerderij.
‘Het is aan ons om hier iets aan te
doen.’
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Het was bijvoorbeeld voor hem bijzonder leerrijk om in het kader van het
provinciaal initiatief ‘Plant zoekt
werkplek’ de medewerkers van de
provincie bij te staan bij het verpotten
van de planten die op de werkplekken
staan. ‘Je steekt er zelf ook nog wat
van op’, meent hij. Zo werd het hem
ondermeer duidelijk dat planten naargelang de persoon op heel veel verschillende manieren behandeld –of
mishandeld- worden.
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kiezen voor het beroep van boswachter, zegt hij terzijde: het alle dagen
opnemen voor en leven in de natuur.

Zelf heeft hij op zijn bedrijf heel wat
ingrepen gedaan met een knipoog
naar het milieu. Gezien waterrecirculatie geen optie is omwille van de
aanwezigheid van een aantal bacteriegevoelige planten zoals Dieffenbachia, zorgt Goderick er voor dat met
het water toch doordacht omgesprongen wordt. Alle water dat gegoten en
gebruikt wordt is hemelwater en
hiervoor werd een opslagcapaciteit
van 1,8 mln liter voorzien. Dit garandeert hem jaarrond voldoende beschikbaarheid van water. Zelfs in het
gortdroge 2017 had hij geen tekorten.
Het restwater wordt, vooraleer het
- en rekening houdend met de MAPreglementering - als spuistroom op
de omliggende weide wordt geloosd,
gezuiverd van fosfor. Dit is trouwens

een proefproject dat door het PCS
wordt opgevolgd. In een tweede fase
zou hieraan ook een stikstoffilter
gekoppeld worden.
Er is ook een omvangrijke investering
gedaan in zonnepanelen die het
bedrijf van elektriciteit voorzien. Dit is
in geld uitgedrukt momenteel nog
geen winstgevende zaak maar wel al
winstgevend naar het milieu toe.
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De impact van onze dagelijkse handel
en wandel op het milieu is iets wat
hem bezighoudt. Mocht hij zijn leven
opnieuw kunnen doen, dan zou hij

Zonne-energie drukt zich nog niet uit in netto financiële winst
maar wel in winst voor de natuur.
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Milieu

Sprekende over ‘horen en zien’ knoopt
Goderick tijdens ons gesprek ook aan
met het Vlaams Milieuplan Sierteelt,
waar hij trouwens vroeger bestuurslid
was. VMS zou volgens hem meer
contact moeten kunnen maken met
de consument en tonen op welke
manieren sierteelt en boomkwekerij
milieubewust denken en handelen.
Het project ‘Vief’, dat op de laatste
Floraliën milieuvriendelijk geteelde
planten in de kijker zette, vond hij een
goed initiatief en hij vindt het dan ook
spijtig dat dit project een stille dood is
gestorven.
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‘Horen en zien doet verkopen’ en dit
principe zou VLAM ook nog meer
moeten inbouwen in zijn campagnes,
voegt Goderick daar aan toe. Interieurzaken als Ikea tonen de klant hoe
ze planten kunnen integreren in hun
interieur en velen klanten kopieren dit
gewoon, met als gevolg dat Ikea een
aanzienlijke plantenomzet heeft.

Spreek met mekaar, leer van
elkaar

Bij het afsluiten van ons gesprek komt
Goderick nog eens terug op zijn
stokpaardje. Goede contacten zijn
onontbeerlijk, zij het met collega’s of
buitenstaanders. “Ik nodig mensen
van binnen en van buiten de sector
graag uit op mijn bedrijf", besluit hij.
Een teambuilding, een administratief
werkbezoek, fotoshoot, studiedag,
familiefeest…. zelfs voor een trouwfeest, iedereen is welkom! n

