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Groen Groeien verkent Toscaanse villatuinen
Groen Groeien organiseerde in september samen met Boomkwekerij Willaert een tuinreis
naar Toscane in Italië. Naast heel wat interessante tuin- en stadsbezoeken in en rond
Firenze ging het gezelschap ook op bezoek bij ’s lands grootste boomkwekerij in het
nabijgelegen Pistoia.
Jan Vancayzeele, consulent tuinaanleg
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Het Italiaanse familiebedrijf Vanucci is
de grootste Italiaanse boomkwekerij
die enkele jaren geleden haar tachtigste verjaardag vierde. Het bedrijf teelt
planten en bomen in de vallei tussen
Firenze en Pistoia. Pistoia ligt midden
in een stroomgebied met voldoende
beschikbaar grondwater en een unieke bodem, perfect voor de groei van de
planten. De geografische ligging van
de vallei is de uitgelezen plek voor de
snelle groei van buitenplanten: de
Apennijnen beschermen ze tegen de
koudste winden uit het noorden.
Niettemin kan het in Pistoia ook nog
vriezen, waardoor palmachtigen en
andere vorstgevoelige planten beschermd moeten worden opgekweekt.

Vannucci in cijfers
Boomkwekerij Vannucci is ondertussen gegroeid naar 430 ha boomkwekerij, waarvan 200 ha vollegrondsteelt
en 230 ha containerteelt (inclusief 45
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ha bedekt). Met 1.600 verschillende
soorten en variëteiten bedient het
wereldwijd afnemers in 51 landen,
waarvan 65% in Europa. In het totaal
zijn 290 medewerkers actief in deze
boomkwekerij. Daarnaast worden heel
wat boomkwekerijproducten geteeld
bij contractkwekers.

Volwassen bomen shoppen
De ‘Pistoia Nursery Campus’ is een
project van boomkwekerij Vannucci en
biedt accommodatie voor ontspanning,
werken en trainingen. Deze moderne
infrastructuur is omgeven door de
natuurlijke schoonheid van de ‘Nursery Campus & Park.’ Op dit tien
hectare grote terrein groeien ruim
1.200 planten in reuzeplantbakken in
de meest kunstzinnige vormen. Tuinen landschapsarchitecten kunnen hier
als het ware volwassen en oude bomen shoppen die het best passen in
hun tuin- of parkprojecten. Klanten

kunnen alles over planten opzoeken
via een app en QR-codes op de planten.

Kokosvezel en houtsnippers
Vannucci Piante is MPS en
GLOBALG.A.P. gecertificeerd. Daarnaast hechten zij ook veel belang aan
de ethische kant op het bedrijf. Planten worden geteeld in 100% kokosvezel, omdat zij dit veel duurzamer
vinden dan turf of andere gelijkaardige
producten die moeten ontgonnen
worden in de natuur. Een laag van 5
cm houtsnippers bovenaan de pot gaat
de onkruiddruk in grote potten tegen.
Water geven gebeurt vooral via druppelbevloeiing om geen water verloren
te laten gaan. Enkel voor de teelten in
kleine potmaten worden klassieke
beregeningsmethodes gebruikt met
gietmolens of sprinklers op containervelden. Hierbij wordt al het water
opgevangen. n

Tuinaanleg- en onderhoud
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De tuinen van Villa Medicea la Petraia bestaan uit drie
terrassen met uitzicht op Firenze. Het laagste niveau
wordt geometrisch verdeeld door lage hagen.
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Een typisch Italiaanse terrastuin aan Villa Medicea Di
Castello waar in de lente citrusplanten in pot worden
neergezet.
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De Bardini-tuin is de zesde meest bezochte Italiaanse
staatssite met de schilderachtige barokke trap, en de
talloze planten waaronder rozen, irissen en hortensia’s.
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Villa Le Balze bevat zeven formele tuinen en vele tuinkamers die steeds verrassen qua architectuur en plantkeuze.
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Villa La Pietra is omgeven door olijfgaarden, fruitbomen
en tuinen. De ‘kamers’ op de terrassen kijken uit op het
landschap en architecturale en decoratieve elementen.
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Wijndomein Cantina Antinori nel Chianti Classico bouwde zeven jaar aan het meest bijzondere wijnhuis van
Italië, dat naadloos opgaat in het prachtige landschap.
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