Zuidoost-Limburg heeft met Genk de derde grootste stad van Vlaanderen. De stad is gekend
omwille van de verplichte reconversie als mijngebied en recentelijk nog de sluiting van de
Fordvestiging. Maar wij kennen de regio vooral van zijn concentratie aan sierteeltbedrijven. Zo
worden in Munsterbilzen al heel lang perkplanten geteeld maar de boomkwekerij is in de regio
ook prominent aanwezig. De bloemistengilde Antwerpen en Pot- en Perkplantentelers Limburg
organiseerden op 27 februari een inspirerende studieuitstap met bezoek aan vijf bedrijven.
Koen Tierens
Florigrow is een hypermodern perkplantenbedrijf van twee
families die tot voor kort hun eigen bedrijf hadden in het
centrum van Munsterbilzen. Vandaag leiden Mathieu en
zoon Dave Van Genck samen met Stefan Peters de uitbating. Er was vroeger al een complementair assortiment en
dat is er nog steeds maar het ruimtecontrast met de oude
locaties kon niet groter zijn. Dit viel ons op wanneer we na
de rondgang op het bedrijf ook nog eens voorbij de oude
serres passeerden. Het eerste wat opvalt, is de ruime parking achter de vers aangeplante groenbuffer. We werden
echt warm onthaald met een smakelijk ontbijt. Voorzitter
Luc Van Den Broeck nam vervolgens het woord voor tweeenveertig bezoekers uit alle delen van Vlaanderen.
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Florigrow: beproefde kennis op een nieuw bedrijf
Het is ondertussen bijna tien jaar geleden dat er zwarte
vlaggen wapperden in de regio van Munsterbilzen. Het is
frappant hoe lang het kan duren om in een gebied letterlijk
ruimte te vinden voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijven.
De zwarte vlaggen waren toen nog gericht tegen een tuinbouwzone net buiten het centrum van Munsterbilzen. De
huidige zone van een tiental ha ligt nu iets verderop. Dichtbij een windmolenpark en snelweg stoort de aanwezigheid
van glas blijkbaar minder dan dichter bij het centrum. Al
zullen de ‘nieuwbouwers’ het ook hier geweten hebben:
een ruime buffer van open ruimte en groene randen met
struiken en bomen is verplicht. Dit resulteert dan wel in
een lagere ruimtebenuttingsgraad maar toch merk je bij
Florigrow dat er ook met die bouwvoorschriften voldoende
ruimte beschikbaar bleef om een goede ontsluiting en efʖciënte bedrijfsopbouw mogelijk te maken. Het bedrijf voelt
zich terecht ook klaar om na een opstartfase van ruim een
half jaar opendeurdagen te houden en dit in het weekend
van 21 en 22 maart e.k. Een aanrader!
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V Het hypermoderne perplantenbedrijf Florigrow baadt in de ruimte

V Mathieu Van Genck (Florigrow) gaf een gedetailleerde uitleg aan de
groep
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De drie hectare grote bedrijfsoppervlakte van Florigrow is
opgebouwd uit verschillende temperatuurcompartimenten
met 2 ha glas, 1 ha containerveld en een in opbouw zijnde
ruimte voor uitplant plus regenwaterbassin en wadi. Dit
laatste is een ruimte waar regenwater zich kan verzamelen en doorsijpelen naar grondwater. Teelttechnisch werd
gekozen voor eb- en vloed, met volledige waterrecirculatie,
zandʖltratie als ontsmetting en ruime sturingsmogelijk-
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ZUIDOOST-LIMBURGSE
SIERPLANTENBEDRIJVEN IN DE KIJKER (1)

Florigrow is uitgerust met de modernste apparatuur: een
gasketel met een vermogen van 2 mln kCal en de mogelijkheid om over te schakelen op mazout. Deze bevindt
zich in een aparte brandvrije ruimte met een automatische
branddeur. Een noodgenerator voor stroompannes, een
eigen werkplaats alsook berging boven op de bureau- en
personeelsruimtes is aanwezig. De volledige serre is
uitgerust met dubbel schermdoek en meetboxen dichtbij
de eb- en vloed vloeren met vloerverwarming. Dit alles
maakt een klimaatsturing dichtbij de plant perfect mogelijk. Automatisatie is gemaximaliseerd door een volledige
oppotlijn. Deze kan automatisch potten en trays vullen,
bevat een geïntegreerde Big Bale-potgrondlijn, de mogelijkheid om kruiden te zaaien, een verspeengedeelte en
een etiket-steekmachine en buffertafel waar nog water kan
gegeven worden. Vervolgens gaan de potten of trays met
een Space o’Mat of met karren naar de serre. Het enige
dat deze oppotlijn blijkbaar niet aankan, is het afvullen van
hangpotten, maar daarvoor wordt gebruik gemaakt van een
oldtimer, een oude oppotmachine die wat dit betreft nog
perfect haar mannetje staat. Het bedrijf werkt ook volledig
vanaf eigen bewortelde stek en maakt daarvoor gebruik van
zelfgemaakte paperpots waarvoor er nog een aparte lijn
aanwezig is. Gewasbescherming tot slot wordt grotendeels
uitgevoerd via een haspel gevoede gietspuit.
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heden voor bemesting met meerdere A en B bakken. De
kas is een Venloconstructie van 5 meter witgelakte poten
met drie binnen en één ‘bijna buiten’ compartiment. De
drie teeltruimtes binnen zijn gescheiden door ophaalbare tussenwanden en met ‘bijna buiten’ wordt bedoeld
dat enkel het serredak integraal doorloopt, maar dat de
zijwanden daar bestaan uit ophaalbare windschermen. Over
deze laatste ruimte is Mathieu nog het meest lovend. Naar
werkorganisatie toe bevindt er zich in dat koude teeltgedeelte een stockbuffer voor leveringen. Daarnaast is er
ruim plaats voor de teelt van kruiden en perkplanten in
nagenoeg buitenluchtomstandigheden, maar toch perfect
beschermd. Dit compartiment loopt van de stockbuffer over
in laadkades die zich bevinden in een laadput voor vrachtwagens met en zonder eigen laadbrug. Tel daarbij brede en
centrale paden en het wordt duidelijk dat efʖciënt werken
hier centraal staat!

V Marc Dello koos er o.a. voor om zijn bestaande site te moderniseren

had op de site van het ouderlijke bedrijf de mogelijkheid
om een nieuwe serre te bouwen en deed dit ook in 2013.
De oudere infrastructuur die grotendeels in gebruik bleef,
is ook nog perfect operationeel. Een rondleiding door het
bedrijf maakte ook duidelijk dat Marc deze teelttechnisch
nog goed kan benutten wat leidt tot een product van hoge
kwaliteit.
Dat oude infrastructuur niet gelijk hoeft te staan aant
mindere kwaliteit, wordt al snel duidelijk bij het doorlopen
van de stekruimte. Het is een oude Venlokas met pakweg
2 meter poothoogte waar gestekt wordt op tafels onder
belichting met hogedruklampen. Iedere teler die er bij
was kon met eigen ogen vaststellen dat de stek in perfecte staat en mooi ingeworteld was. In een iets hogere kas
worden tussen smalle uitplantgedeeltes op een drielagen
antiworteldoek Primula’s geteeld. Ook hier viel ons de
perfecte kwaliteit van de planten op. Geen stukje ruimte
werd onbenut gelaten, want het dak van deze serres hing
ook nog eens vol met veelkleurige hangpotten met viooltjes
en op de gangpaden bevonden zich bloembakken klaar voor
de eindklant. In koepelserres en een containerveld buiten
zagen we dan weer een assortiment vaste planten en tot
slot kwam ook hier de nieuwe serre aan de beurt.

Marc Dello: dezelfde kennis op een gemoderniseerd
bedrijf en historische locatie
Na het bezoek aan Florigrow stond een bezoek aan nog een
mooi bedrijf uit het bloemencentrum Munsterbilzen geprogrammeerd. Marc Dello koos ervoor om op zijn bestaande
site te moderniseren en dus niet te verhuizen naar de
nieuwe tuinbouwzone waarvoor nochtans nog extra ruimte
aanwezig was. Hiervoor waren meerdere redenen. Marc

Sierteelt&Groenvoorziening 5 • 15 maart 2015

© K. Tierens

Het bedrijf heeft een volledig assortiment perkplanten van
typische winterbloeiers zoals violen en primula en daarna
ranonkels, ‘knoopjes’ en stekperkgoed voor het voorjaar.
Daarnaast ook bolchrysanten, vaste planten en kruiden. De
productie van kruiden is de laatste jaren langzaam gegroeid
en wordt onder meer afgezet via de veiling in Duitsland.
Hiervoor gebeuren ook speciale keuringen door het FAVV
zodat Florigrow ook naar voedselveiligheid toe met een gerust hart kan stellen dat het klaar is voor de toekomst. De
groep wenste na aʗoop van deze inspirerende rondleiding
Mathieu, Stefan en Dave dan ook van harte proʖciat.
V De nieuwe serre wordt optimaal benut

Ook Marc Dello koos voor een moderne Venloconstructie
met ruime poothoogte, maar in dit geval met zijbeluchting
in glas die over de hele wandbreedte open kan. In deze
nieuwe serre vinden we ook een automatische oppotlijn
met grotendeels dezelfde mogelijkheden als bij Florigrow.
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