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PLANTEN … DE UITDAGING
VOOR DE TUIN!

Het bedrijf gaat er ook prat op dat
volledig biologisch-geïntegreerd
kan gekweekt worden. Dit door een
sterke mechanisatie en door een
uitgebreide, interne kennis van ziekten,
plagen, nuttige insecten,.., zegt Wim
Houtmeyers.
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Plantencentrum en kwekerij
Het bedrijf Houtmeyers combineert een
boomkwekerij en een plantencentrum.
Twee derde van de verkopen gaat
rechtstreeks richting particulieren. De
overige productie wordt verkocht aan
tuinaannemers en openbare besturen.
Het plantencentrum is grondig vernieuwd. Hier werd op een overzichtelijke wijze het uitgebreid plantenassortiment ingedeeld. Bij elke soort en
variëteit vindt men tekst met uitleg en
enkele wetenswaardigheden. De
planten zijn in logische groepen
ingedeeld om zo tot een gebruiksvriendelijk overzicht te komen.
Het merendeel van de planten wordt
gekweekt in zelf ontwikkelde potten.
Het is een pot die een zeer groot
bodemoppervlak heeft en nagenoeg
bodemloos is. Volgens eigen ervaring
komt het kweken in deze containers de
hergroei sterk ten goede. Ook moet er
minder gegoten worden in de zomer
wat dan weer een besparing betekent
qua waterverbruik.
De kwekerij beschikt ook over een
grote oppervlakte vollegrondsteelt.
Er wordt heel wat geënt en uitgeprobeerd. Het uiteindelijk doel is om te
streven naar een kwaliteitsproduct dat
voldoet aan de wensen van de afnemers.
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De familie Houtmeyers is een gekende naam in de boomkwekerijsector. Het
plantenaanbod van deze boomkwekerij omvat een omvangrijk en doordacht
assortiment gebaseerd op vakkennis en jarenlange ervaring. We hadden een
gesprek met Wim Houtmeyers en peilden naar de meerwaarde van een dergelijk
plantenassortiment voor de tuinaanleg.
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Trends en misverstanden in de
tuinaanlegsector
Het is de laatste jaren duidelijk

geworden dat de gemiddelde grootte
van nieuwe tuinen sterk daalt. Dit leidt
er toe dat tuinaannemers op zoek gaan
naar bomen en struiken met compactere eindbeelden. Leibomen zijn door
deze evolutie zeer populair geworden
en worden bij Houtmeyers aangeboden
tot 5 meter hoogte. Ook fruitbomen
winnen steeds meer aan populariteit
en kunnen ook als leifruit aangeplant
worden. Er is ook een grote vraag naar
onderhoudsarm groen. Zowel tuinaannemers als particulieren willen een
tuin realiseren die zo weinig mogelijk
groenafval produceert. Als een beperkte hoeveelheid groenafval ter plekke
kan verhakseld en gerecycleerd
worden, dan zijn er geen bijkomende
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uitgetest op hun gebruikswaarde.
Hierbij wordt steeds naar de kosten en
de baten gekeken op lange termijn
waarbij het onderhoudsvriendelijke
karakter van de beplanting een zeer
belangrijk kenmerk is. Initieel werd de
aanplant duurder maar na één jaar
werd deze kost ruimschoots terugverdiend door de vermindering van de
onderhoudsuren! Om dit te kunnen
bewerkstelligen is natuurlijk een zeer
brede plantenkennis nodig. Er zijn heel
wat cultivars beschikbaar op de markt,
maar voor een bepaalde specifieke
toepassing zijn er soms maar enkele
geschikt. Zeker de zouttolerantie van
planten bepaalt of de soortkeuze een
succesverhaal wordt of niet.

Goede resultaten met onder- en
vakbeplantingen
Wim heeft ondertussen heel wat
expertise opgebouwd op het vlak van
onderbeplanting en vakbeplanting.
Samen met een aantal gemeenten en
steden werden heesters, vaste planten
en grassen op grote schaal gebruikt en

Het is een kunst om met een
breed plantenassortiment tot
schitterende tuinresultaten te
komen.

Informatieverstrekking is zeer
belangrijk
Tuinarchitecten en tuinaannemers
kunnen bij Houtmeyers terecht met
hun tuinplan voor de invulling van hun
plantenassortiment. Ze worden
begeleid in de keuze van hun planten
en bomen. De plantencatalogus wordt
nu ook digitaal via de website ter
beschikking gesteld zodat de klanten
vooraf online hun keuze voor een groot
stuk kunnen definiëren. Er wordt
bovendien gewerkt met QR-codes
zodat alle gewenste informatie per
plant direct voorhanden is.
Wim Houtmeyers is van mening dat in
de tuinen nog heel wat kan gebeuren
op het vlak van plantengebruik.
Persoonlijk ziet hij het als een kunst
om hiermee te spelen en naar elke
tuinstijl toe een gepaste invulling te
geven. Er zijn fantastische resultaten
mee te behalen. ●
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kosten meer voor transport en compostering. De ‘hype’ van meerstammige bomen is iets om in het oog te
houden. In veel gevallen worden er
bomen als meerstammig gevraagd, die
zich daartoe helemaal niet lenen.
Heesters en bomen hebben hun eigen
karakter. Er zijn er nu eenmaal die van
nature uit gemakkelijk meerstammig
groeien en extra beweging geven…
denk maar aan Ptelea, Cladastris enz.
Groenblijvende planten zijn op dit
moment in maar qua vorstbestendigheid laten ze het in het oosten van ons
landsgedeelte vaak afweten bij strenge
vorst. Daarom worden in de kwekerij
voortdurende nieuwe soorten geënt en
uitgeprobeerd.

< Tekst en foto’s: Jan Vancayzeele –
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GEDROOGD DIGESTAAT
VOOR DE GROENVOORZIENING
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Digestaat is het eindproduct van de anaerobe vergisting van selectief ingezameld
organisch-biologisch afval, eventueel samen met mest en/of energiegewassen.
Sinds 2006 zijn er in Vlaanderen een 40-tal co-vergistingsinstallaties opgestart.
Deze installaties verwerken organisch-biologisch afval samen met mest en/of
energiegewassen tot kwaliteitsvol digestaat.

van digestaat, al dan niet voorafgegaan
door een fysische scheiding. Dit
gedroogd digestaat kan nuttig gebruikt
worden in de groenvoorziening. Het
voordeel van gedroogd digestaat is dat
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Kwaliteit is dus belangrijk bij het
afleveren van het eindproduct. Om deze
kwaliteit te kunnen garanderen,
controleren de vergisters samen met
Vlaco de kwaliteit van de inputstromen,
het proces en de eindproducten. Ook de
traceerbaarheid is een belangrijk
onderdeel van deze kwaliteitsopvolging. Tijdens of na de vergisting wordt
waar nodig een hygiënisatiestap
toegepast.
Het ruwe digestaat dat in eerste fase
ontstaat is een nat product dat net als
drijfmest uitgereden kan worden op
landbouwbodems. Om de afzetmogelijkheden te verbreden, behandelen
heel wat vergisters het ruwe digestaat
nog na tot gedroogd digestaat. Het is
een kwaliteitsvolle organische meststof
die ontstaat uit het thermisch drogen
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