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“Gekozen voor grote, houdbare
en kwalitatieve kerstster”
December was traditioneel een erg drukke maand voor poinsettiateler Luc Van den
Broeck uit Kapelle-op-den-Bos (Impaflor). Na Kerstmis kan hij even ademhalen, maar op
zijn lauweren rusten is er niet bij. “De markt verandert. Differentiëren in planten en afzet
is noodzakelijk om de risico's te spreiden.”
Ivan De Clercq
Met een tiental zijn ze nog, schat Luc
Van den Broeck uit Kapelle-op-denBos het aantal gespecialiseerde
poinsettia-telers in Vlaanderen in.
Zelf kweekt hij met zijn bedrijf Impaflor vooral voor de binnenlandse
markt. In 1990 startte hij met
6.000 m2 serres. Dat werd later uitgebreid met 3.000 m2 en uiteindelijk de

5.000 m2 van het ouderlijk bedrijf.

België is Duitsland niet
“Ik maakte de keuze voor de warme
teelten. Impatiens New Guinea is hier
al dertig jaar de hoofdteelt; in de
winter is dat poinsettia.” De Impatiens
wordt bij 18°C gekweekt; de poinset-
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tia richting de 15,5 tot 16°C. “Voor de
poinsettia is dat al vrij koud. Maar het
helpt wel om ze langer goed te houden.” De kerstster is vooral in Duitsland erg populair, en wordt er als een
typische adventplant gezien. In België
is de kerstster meer verbonden met
Kerstdag zelf. “Veredelingsbedrijven
leggen zich vooral toe op de veel

Reportage
Toenemende onzekerheid

““ In automatisatie
was stoken op
hout een stap
terug.

goede werkspreiding gedurende het
jaar vlakt arbeidspieken af. Vanaf half
december tot de eerste week van juni
wordt er geleidelijk aan Impatiens
ingepot. En in juli start de teelt van
poinsettia.

Voorgedrukt en etiketten
De meeste kerststerren blijven in het
land. De Belgische groothandel en
tuincentra zijn belangrijke klanten.
Van het plantenpaspoort liggen tuincentra volgens Luc’s aanvoelen minder wakker. De groothandel is er
meer mee bezig. “Voor grotere teelten
zoals Impatiens en de kerststerren zal
ik werken met voorgedrukte potten.
Voor kleinere teelten heb ik een
etikettenprinter gekocht en zal ik ook
voor een deel met steeketiketten
werken.”
Luc vreest dat de invoering van het
plantenpaspoort het aanbod kan
verschralen. “Telers zullen mijns
inziens minder geneigd zijn om veel
verschillende soorten te telen, of iets
nieuws uit te proberen omdat ze er de
potten of het etiket niet voor hebben.
En wat doe je met potten en schalen
die na een teeltseizoen overblijven?”
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Keuze voor hout

Doordat de markt van Impatiens
onder druk komt te staan, is het
teeltplan in het voorjaar uitgebreid
met onder andere hortensia’s en
groenteplanten voor particulieren.
“De onzekerheid neemt toe. De tijd
dat je je hele leven hetzelfde kon
kweken, is voorbij. Het seizoen voor
poinsettia was goed dit jaar, maar als
het gevolg hiervan is dat een aantal
grote telers volgend jaar ook voor
deze teelt kiest, zullen het er snel te
veel zijn. Ook het weer is allesbepalend. Als het warm blijft, moeten we
minder stoken, maar dan denkt de
consument minder aan een kerstster.”
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grotere Duitse markt, die begin december een piek kent. Maar wij willen
een poinsettia die mooi blijft tot op
Kerstmis. Daarom kiezen we voor wat
latere soorten.”
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Een dikke tien jaar geleden maakte
Luc de overstap van het stoken met
extra zware stookolie naar het stoken
met houtpellets. “In automatisatie
was dat een stap terug, maar het was
een logische keuze. We hadden geen
aardgasaansluiting en de prijzen voor
stookolie stegen sterk.” Ook de prijs
van de houtpellets verdubbelde al
snel, al is de prijs de laatste drie-vier
jaar stabiel gebleven. In aanloop naar
het poinsettiaseizoen wordt er een
vrachtwagen (20 ton) per week verbruikt. “Hout is misschien wel een van
de goedkopere methodes, maar niet
de makkelijkste. Zeker in vergelijking
met het gemak van aardgas heb je al
eens vlugger een alarm of een storing.”

Automatiseren
Luc legde zich toe op de grotere
potmaten, vooral in pot 14. Het doel is
een plant met zeven tot negen bloemen. Minder dan vijf bloemen wordt
uitgeselecteerd. “Poinsettia is geen
gemakkelijke teelt. De teelt start in de
hete julimaand. Je moet dan de plugplantjes aan de groei zien te krijgen.
Na twee weken kan je de plantjes
toppen, waarna je zo veel mogelijk
zijscheuten wilt laten ontstaan.” Waar
mogelijk, heeft Luc geautomatiseerd.
Inpotten kan dankzij de plantrobot
door één persoon gebeuren. Afzetten
van de band gebeurt met een heftruck. Ook het wijder zetten naar een
uiteindelijke dichtheid van 15 planten
per m2 gebeurt met de heftruck. Een

Waterrecirculatie
Op het vlak van waterverbruik zit Luc
veilig. Het eb- en vloedsysteem op
een betonvloer laat toe om alle water
te recirculeren. De voorraad wordt
enkel aangevuld met regenwater. Het
water hoeft zelfs niet ontsmet te
worden vooraleer het te hergebruiken. Enkel tegen schimmels wordt het
water af en toe behandeld. “Na elke
teelt wordt alles met een hogedrukreiniger gereinigd en ziet de beton er
weer als nieuw uit. Verzakkingen na
x- aantal jaar zijn ook uitgesloten,
zodat je geen last hebt van droge of
vochtige plekken. Dat spaart opnieuw
extra werk.”

Goed bezig
Het plantenpaspoort vraagt extra
administratie, net als labelling voor
duurzaamheid. “Voorlopig heb ik nog
geen label. Klanten vragen er ook niet
naar. Met poinsettia kweek ik spreekwoordelijk voor rond de kerktoren en
ik recirculeer al mijn water. Waarom
zou ik dan niet duurzaam zijn? Grote
bedrijven die wereldwijd verzenden
kunnen eenvoudiger personeel vrij
maken om dit op te volgen. Die tijd
heb ik gewoon niet. Als kleiner bedrijf
zullen we wellicht moeten volgen.
Maar ook zonder label weet ik dat ik
goed bezig ben. n
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