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Vlaamse laurier zal plaats op de kaart
behouden
Begin dit jaar nam Elie Devisch (Laurica-plants) de fakkel over van Geert Devriese als
voorzitter van De Vlaamse Laurierkwekers. De nieuwe voorzitter is vastbesloten om
samenwerking tussen collega’s verder hoog in het vaandel te blijven dragen.
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Boomkwekerij

Vereniging Vlaamse Laurier
Zo’n 25 jaar geleden beslisten de
Vlaamse laurierkwekers om zich te
verenigen in een technische werkgroep. Op dat moment was er stijgende concurrentie vanuit het Zuiden
en voelde de sector een noodzaak om
de concurrentiepositie te verbeteren.
Geert Devriese was toen al voorzitter.
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De werkgroep bestond toen uit een
22-tal telers, die zich hoofdzakelijk
rond Wingene situeerden. Heel diverse thema’s kwamen op tafel en
werden uitgewerkt: groepsaankopen
van potten en etiketten, gezamenlijke
deelname aan de Floraliën, uitwerken
van een inhoudelijke promotiebrochure met VLAM, enzovoort. Maar het
hoogtepunt in de werking was de
Europese erkenning van de Vlaamse
laurier als streekproduct in 2015.
De vereniging onder leiding van Geert
Devriese en Adriaan Saverwyns wist
dit erkenninsdossier samen met
VLAM tot een goed einde te brengen.
De stempel is een zeer mooie erkenning van een reeds eeuwenlange
traditie en van de unieke kwaliteit die
Vlaamse telers afleveren.

" Brexit en

transport zijn
de belangrijkste
bekommernissen
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in Vlaanderen geslonken tot een
achttal actieve kwekers. “Door de
zeer lange traditie, onze gunstige
geografische ligging én de erkenning
als streekproduct, geloof ik dat de
Vlaamse laurier zijn plaats op de
kaart zal behouden”, zegt Elie Devisch, de nieuwe voorzitter van de
Vlaamse laurierkwekers vol overtuiging. Hij omschrijft de samenwerking
in de vereniging van de Vlaamse
laurierkwekers als uniek. Het staat
kwekers toe om bepaalde thema’s
collectief aan te pakken of om gebeurtenissen op te vangen.

Koudetolerantie als troef

Een échte erkende Vlaamse laurier
moet onder andere gestekt worden, in
pot geteeld zijn, minimum vijf jaar oud
zijn en bij een erkende Vlaamse
laurierkweker gekweekt worden.
Verder is de Vlaamse laurier perfect
gesnoeid met een gave stam en mooie
groene bladeren. Gezien de planten
opgekweekt worden in de eerder
koude Vlaamse contreien, is de
Vlaamse laurierplant veel koudetoleranter dan zijn zuiderse soortgenoten.
Net die troef maakt de Vlaamse
laurier populair in koudere landen.

Vlaamse laurier op de
kaart houden
Intussen is het aantal laurierkwekers

In eerste instantie collega’s
“Op het moment dat er een noodsituatie is, ben je reeds georganiseerd en
is het makkelijker snel te schakelen.”
Uittredend voorzitter Geert Devriese
benadrukt dat laurierkwekers in
eerste instantie collega’s zijn en
daarna pas concurrenten.

Sterk product op de markt zetten
Voor Elie zijn op dit moment de Brexit
en het efficiënt organiseren van transport de belangrijkste bekommernissen voor de lauriersector. Verder blijft
het volgens de nieuwe voorzitter zeer
belangrijk om de juiste kwaliteit af te
leveren. “Dit moet ons toelaten om
een sterk product op de markt te
brengen dat een correcte prijsvorming kan garanderen.” Net zoals in
andere teelten zullen ook de technische aspecten en de erkenning van
gewasbeschermingsmiddelen blijvend
aandacht vragen. De vereniging wil
hiervoor blijven samenwerken met
het PCS. n

Wist je dat
• Jaarlijks komen ongeveer
100.000 Vlaamse laurierplanten
op de markt.
• De Vlaamse laurier staat in voor
ongeveer de helft van de Europese markt.
• Anders dan de Zuiderse laurieren die met zaad vermeerderd
worden, wordt de Vlaamse laurier gestekt.
• 90 % van de Vlaamse laurier is
voor export, voornamelijk naar
het Verenigd Koninkrijk. n
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