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Jonge siertelers bij koning en koningin
Eind februari nodigden koning Filip en koningin Mathilde 30 jonge land- en tuinbouwers
uit voor een diner op het Koninklijk Paleis te Laken. Daaronder ook drie Vlaamse siertelers. Het werd een boeiend gesprek.
Charlotte Allaert en Thijs Vermeersch

van het familiebedrijf ‘Rozen Scheers’,
waar hij op 3,5 ha een tiental variëteiten snijrozen voor de Belgische markt
kweekt. Charlotte Allaert van Boomkwekerij Allaert kweekt jonge bos- en
haagplanten, bloeiende struiken en
coniferen, in blote wortel. Thijs Vermeersch van Siergrassen Vermeersch
heeft in zeven jaar tijd een jaarproductie opgebouwd van 500.000 potplanten, 1,5 miljoen jongplanten en 1
ha moederplanten siergras.

Tijdens het diner zaten de siertelers
aan tafel bij de koning. De koning was
goed gebrieft en op de hoogte van de
sector. Thema’s die aan bod kwamen
waren opvolging, moeilijkheden en
kansen, klimaat, personeel, wetgeving, kosten, handelsbelemmeringen,
export, gewasbescherming, media ...
Iedereen aan tafel had de vrijheid om
in te spelen op wat anderen vertelden
en openlijk enkele discussies aan te
gaan.

Tal van thema’s

Kracht voor uitdagingen

Tijdens het aperitief konden deze
siertelers kennis maken met koningin
Mathilde. Om beurt mochten ze zichzelf en hun activiteit binnen hun
bedrijf voorstellen. Hare Majesteit
bleek enorm geïnteresseerd in de
land- en tuinbouwsector en is goed op
de hoogte van alle deelsectoren. Zelf
afkomstig van ‘de boerenbuiten’ ging
ze vaak bij een nabijgelegen boerderij
op bezoek.

Er werden ook cameraopnames
gemaakt en een tweetal interviews
afgenomen bij de jongeren. Deze
zullen gebruikt worden in een documentaire ter gelegenheid van de 60ste
verjaardag van de koning. Het koningspaar wenste de volledige sector
de kracht om de uitdagingen van
morgen verder aan te gaan. n
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Iedere zes weken nodigen de koning
en koningin een groep geëngageerde
jongeren uit voor een gesprek en
diner op het Koninklijk Kasteel te
Laken. In het kader van deze traditie
was het op 20 februari de beurt aan
een 30-tal jonge land- en tuinbouwers.

In evenwicht
De samenstelling van zo’n groep
jongeren moet aan een aantal criteria
voldoen. Het moeten jonge starters
of overnemers zijn van maximum
35 jaar, 50-50 man-vrouw, 50-50
Vlaams-Waals en ze moeten verdeeld
zijn over alle subsectoren binnen de
land- en tuinbouw.
Voor de sierteeltsector gingen Wim
Scheers, Charlotte Allaert en Thijs
Vermeersch op de uitnodiging in.

Rozen, bomen en siergras
Wim Scheers is de vierde generatie
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