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Het wordt stilaan een traditie dat het bedrijf Het Wilgenbroek
k uit O
Oostkamp
ostkamp in ffebruari
Helleborusdagen organiseert. Gedurende de hele maand staan
allerhande
aan voor de liefhebber
liefh
lief
activiteiten op het programma met als apotheose een druk
uk bijgewoonde
jgewoonde bloemschikwedstrijd waarin
de Helleborus centraal staat. Het zeer gevarieerde sortim
sortiment
Helleborus dat uit het jarenlange
ortim nt Hellebo
Hel
veredelingswerk van Thierry Van Paemel is ontsproten,
staat dan
proten,
n, st
staa
an
n vvolop in de kijker. Maar Thierry zet
nu een stap verder in zijn zoektocht naar de ‘ideale
Helleborus’.
deale
eale Helleborus’
Helleborus
Willy De Geest, tekst en foto’s

Thierry Van Paemel, echtgenote Anneke
en de kinderen Tineke en Tom zijn allen
actief in het bedrijf Het Wilgenbroek.
Het bedrijf bestaat uit de veredelingsrum.
afdeling/kwekerij en een tuincentrum.
n mett
Thierry en Tom focussen samen
wijl
Dirk Perdu op de veredeling,, terwijl
et werk iss van
het tuincentrum vooral het
enoot Simon.
Anneke en Tineke en echtgenoot
deling/productie is
i
De verhouding veredeling/productie
80/20.
ebeurde steeds
steed in
De veredeling gebeurde
i HertsHerts
Oostkamp maarr recent werd in
mplex van 7.000 m²
berge een serrecomplex
en volledi
overgenomen waar een
volledig nieuw
wer opgestart
veredelingsprogramma werd
en nieuwe rassen worden uitgetest. En
de veredeling is de kern gaan uitmaken
van het bedrijf.
Sinds Het Wilgenbroek in 1985 werd opgericht, werd in de loop der jaren door
Thierry en Anneke een uitzonderlijk
sortiment Helleborus bijeengebracht.
Alle planten worden met de hand
bestoven en de nieuwe selecties die
worden verkregen, worden in de daaropvolgende jaren te koop aangeboden
op de binnen- en buitenlandse markt.
Dit maakt dat er elk jaar een aanbod is
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V Thierry Van Paemel met één van de selecties waarop verder geselecteerd kan worden: een
attractieve bloem en een steellengte die interessant is voor de snijcultuur.

van een uniek sortiment. Hieruit wordt
geselecteerd op kleur, bloemtype of
vorm en dit volgens de wensen van het
cliënteel (meestal tuincentra) en wordt
aangeboden als nicheproduct.
Toch is het logistieke verhaal in de
context van de Vlaamse sierteelthandel

van een bedrijf gelegen in Oostkamp
niet zo eenvoudig (denk alleen al aan de
transportkost) en werd daarom samenwerking gezocht met andere bedrijven
die qua logistiek beter gelegen zijn zoals
het bedrijf Canteira in Lochristi. Hier
gebeurt de opkweek van jongplant tot
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V Helleborus orientalis ‘Super Yellow” met het typisch gele blad is zeer gewild en een n
nicheprodcut in
Japan. Deze gaan in het najaar via zeetransport naar de Japanse bestemmelingen
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unnen overgaan
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Aandacht
Aandachtspunt is hier wel dat de markt
in
n het voorjaar
v
wel brozer is want er
kom
komt dan uiteraard heel wat seizoensa
aanbod op de markt.
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n.
kunnen zijn voor perkplantenbedrijven.
kleu
“Dergelijke kruisingen met nieuwe kleuren hebben heel wat te bieden”, meent
enhandel
nhandel
Thierry, “want er is een miljoenhandel
nta alleen
lleen al
in Helleborus niger. Syngenta
brengt volgend jaar 20 mln. nigerr op de
markt.”
UXLVLQJHQ]LMQ
JHQ]
HQV
QV
,QWHUVSHFLʖHNHNUXLVLQJHQ]LMQYROJHQV
komst. Het bedrijf w
Thierry de toekomst.
werkt
k samen
amen met sterke partners
partn
p
daarom ook
n vitrovermeerdering
overmeerderin toe. H
naar de in
Het
delingswerk via
v zaailijnen
zaailij
eigen veredelingswerk
ftt wel zeer belangrijk in dit ganse
blijft
l.
verhaal.
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Veredeling voorop
+HWVSHFLʖHNYHUHGHOLQJVZHUNYDQKHW
bedrijf is zich steeds meer gaan richten
op de vragen vanuit de markt. Thierry:
“Dankzij ons intensief veredelingswerk
waren wij altijd een stap voor op de
mainstream maar nu zien wij dat de
JURWHUHʖUPDɋVRQVRRNKHHOZDWNXQQHQ
bieden. Daarom werken we er nu ook
mee samen, zowel op het niveau van
productontwikkeling en – vermeerdering als op het vlak van productafname.”
Vroeger was in de veredeling bijna
alleen de kleur van de bloem van tel
maar de focus werd verlegd en richt
het bedrijf zich de laatste jaren meer
op aspecten als bloem-bladverhouding
en het totale visuele aspect van de
plant. Thierry: “We zijn gekomen tot een
eenjaarsproduct met mooie bloemen
en bladeren die zich goed tot elkaar
verhouden. Selectiewerk en veredeling
hebben ons gebracht tot een plant met
veel blad onderaan, gecombineerd met
bloei in het eerste jaar, wat een grote
uitbreistap voorwaarts in de sortimentsuitbreiYDQGH
GH
GLQJEHWHNHQW:HNXQQHQYDQGH
te jaarr laten
orientalis-hybriden het eerste
an toe “en
n dat
bloeien”, voegt hij daar aan
er technisch
is niet evident. De teelt is zeer
acht.”
en vraagt veel aandacht.”
Belangrijk in hett veredelingswerk zijn
HNHNUXLVLQJHQYDQ+
NHNUXLVLQJHQYDQ
GHLQWHUVSHFLʖHNHNUXLVLQJHQYDQ+
all sterke planten
plant met
niger die meestal
n krachtige uitb
unieke bloemen en
uitbunWilge
dige bloei opleveren. Het Wilgenbroek
euw kruisinheeft om en bij de 200 nieuwe
gen per jaar. Deze kruisingsresultaten
(de F1-hybriden) kunnen enkel in vitro
vermeerderd worden. Niger heeft het
nadeel van steeds wit te zijn maar de
plant bloeit wel voor de Kerst. InterspeFLʖHNNUXLVHQPHWRULHQWDOLVOXNWRS]LMQ
beurt niet maar de eigenschappen van
de niger combineren met alle mogelijke
kleur- en bloemvormen van de orientalis zou heel wat verrassende nieuwe
vormen en kleuren kunnen opleveren.
=R]RXHHQQDMDDUVWHHOWYDQ+HOOHERUXV
tot de kerst een ideale tussenteelt
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afgewerkt product. Om die reden werd
in Oostkamp steeds meer gefocust op
veredeling. Thierry: “We merkten dat de
voorjaarsvraag aantrok en grote bedrijven interesse kregen voor ons product.
Ook kwam van kwekers de vraag naar
uitgangsmateriaal, zowel voor de potplanten- als voor de snijbloementeelt
en in die optiek wordt nu al een paar
jaar gericht veredelingswerk opgezet.
Een belangrijk aspect in de stijgende
aandacht voor Helleborus is dat het een
koudekasteelt is waardoor energiearm
kan opgekweekt worden.”

otplant - tuinplant
Potplant
n de afgelopen 30 jaren
ja
In
heeft de Helleorusvered
borusveredeling
een hele weg afgelegd.
vaste plant evolueerde stilaan naar
De va
en bloemisterijproduct
blo
bloemis
een
met focus op
ees
de feestd
feestdagenverkoop.
De kerstperiode
zee belangrijk. “Helleborus is een
is zeer
dan
dankbare
plant voor de woonkamer
want de bloemen (die in feite kelkblaadjes zijn) verwelken niet”, stelt Thierry.
=HYHUNOHXUHQQDDUSDDUVRIJURHQ(U
is ook constante doorbloei: dankbare
HLJHQVFKDSSHQYRRUGHʗHXULVW0DDUMH
hebt 2 soorten klanten meent Thierry:
zij die kiezen voor de bloemkleur of zij
die voor het algemene visuele aspect
gaan. Vandaar ook de zoektocht naar
andere plantvormen zoals planten voor
de kleinere potmaten (tot potmaat 6,5),
ideaal voor de huiskamer, bloembakken,
ʗHXULVWHULHHQɇQLHWWHYHUJHWHQɇGHORgistiek. Ook wordt gevraagd naar meer
bloeispreiding en meer kleur voor de
kerstperiode. “Hier kijken wij dus vooral
naar wat Helleborus orientalis ons kan
bieden”, zegt Thierry. “Maar waarom
zouden we de niger ook niet uitbreiden
QDDUHHQYRRUMDDUVDDQERGYRRUGHWXLQ"

Snijbloem
“Heel wat grote bedrijven benaderen
ons om een Helleborustype te ontwikkelen voor de snij”, vertelt Thierry.
“De voordelen zijn dat het een koude
teelt is en er grote variatie aan kleuren
PRJHOLMNLV,QWHUVSHFLʖHNHNUXLVLQJHQ
leveren prachtig uitgangsmateriaal op.
Natuurlijk moet je dan ook voldoende
steellengte hebben en bloemen hebben
die op water houden. Bij orientalis lukt

VEr is heel wat interesse voor Helleborus in de
kleine maten: geschikt voor de kamerplantenmarkt en heel interessant voor de logistiek
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V Jongplantenplantenproductie voor levering aan telers in
n heel Europa. Rechts jongplanten
jon
jo
uit
zaailijnen en links planten uit in vitro

e korte teeltduur.” Hij
uniforme lijnen en
denkt binnen een periode van 3 jaar een
oorbraak te zullen hebben bereikt in
doorbraak
d markt brengen van een totaal
het op de
nieuw type van Helleborus, dat zowel
g
ge
geschikt
is als potplant, als snijbloem
en als tuinplant. Thierry is er van overtuigd dat het einde van het HelleborusYHUKDDOQRJODQJQLHWLQ]LFKWLVQ
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edelingsmaterie want in de literatuur is
ens
hierover nog weinig beschreven volgens
Thierry.
lingswerk
ngswe
“We staan al ver in het veredelingswerk
ultaten
ten
en er bieden zich mooie resultaten
bben een
aan”, besluit Thierry. We hebben
oe wille
willen.
visie, we weten waar we n
naartoe
jarige b
n
We richten ons op eenjarige
bloei en
mpacte
e planten
plant voor de
bloeirijkdom, compacte
n lange stelen voor de
d snij,
huiskamer en
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Op zoek naar de ideale Helleborus
In het bedrijf in Hertsberge is het in
februari erg druk. In deze maand komen
de bestuiving en de verkoop samen,
zegt Thierry. De investering in dit 7.000
m² grote glasbestand betekende een
grote stap in het veredelingswerk van
Het Wilgenbroek. Hier werd de veredeling namelijk vanaf ‘nul’ heropgestart;
een nieuwe start maar met een enorme genenbank waarop het bedrijf kan
terugvallen. Er wordt gestreefd naar
F1-hybriden omdat zaailingen van
Helleborus niet stabiel genoeg zijn. Er
worden op jaarbasis 500.000 planten
gezaaid. Belangrijk in de selectie zijn
het bloeitijdstip (eenjarig), de vorm en
de uniformiteit zodat de lijnen constant
kunnen verbeterd worden. Dirk Perdu ontfermt zich op dit bedrijf over de
veredeling van de orientalishybriden
en volgt in België en Nederland ook
gespecialiseerde cursussen over de ver-
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dit niet maar kruisingen met orientalis-eigenschappen zouden wel tal
van mogelijkheden voor snijbloemen
kunnen scheppen. Het is één van de
veredelingsprojecten van het bedrijf.”
Een 3-jarig IWT-onderzoek via ILVO en
verdere eigen veredeling blijken hier
zeer verrijkend te zijn en moet nieuwe
uitkomsten bieden.
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