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Rooien van zaailingen van bosgoed bij boomkwekerij Allaert in Wingene
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Seizoensdrukte in de boomkwekerij
Zolang het niet vriest, blijft het druk op onze boomkwekerijen. Het in beeld brengen van
de seizoensdrukte was voor mij, als consulent boomkwekerij, een ideale gelegenheid om
een aantal boomkwekerijen in volle oogstfase op een coronaveilige manier te leren kennen. Het was eens wat anders dan online vergaderen en werken. Meteen gaf het me de
kans om te luisteren naar de bedrijfsleiders en hun bevindingen over de marktsituatie,
weersomstandigheden, personeelsaangelegenheden, …

Jan Vancayzeele, consulent boomkwekerij

Het was duidelijk dat de veldomstandigheden niet ideaal waren. De vele
regen en het sneeuwtapijt van de
week ervoor maakten dat de velden er
drassig bijlagen. Toch kon met de
huidige moderne mechanisatie op een
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vlotte manier gerooid worden. De
tijdelijke weersverbetering werd
aangegrepen om snel heel wat materiaal binnen te halen, om het later te
sorteren om te kunnen voldoen aan
de vraag mocht het weer opnieuw

omslaan. Op sommige bedrijven zijn
de geconditioneerde koelruimtes en
wachtbedden gevuld met een buffervoorraad, om plotse pieken in de
marktvraag snel te kunnen opvangen.
Deze buffers zijn ook zeer belangrijk

Reportage
mocht er toch onverwacht snel een
vorstperiode aanbreken. Zodoende
kan er blijvend geëxporteerd worden
bij een plotse stijgende vraag vanuit
het buitenland.

Goede vraag
Het is duidelijk dat boomkwekerijproducten op dit moment een gegeerd
product zijn, gezien de goede vraag en
de huidige marktprijzen. Er wordt
gesteld dat door de droogte van de
afgelopen jaren het aanbod van bepaalde soorten beperkter is dan
gewoonlijk. Ook spelen de droogte en
hitte van vorige zomer het openbaar
groen parten. Naast de vele initiatieven om nieuw groen aan te planten,
dienen er ook heel wat herplantingen
te gebeuren. De consument heeft
onder invloed van de coronacrisis
meer ruimte in zijn budget en meer
behoefte om groen in huis of in de
tuin te halen. Dit is duidelijk voelbaar
bij tuinaannemers en tuincentra. Ook
dit is een belangrijke factor in de
prijsvorming.
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Paul en Steyn Weymeersch uit Wetteren zijn laanbomen aan het rooien.
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Tijdens deze piekperiode zijn er heel
wat (seizoen)arbeiders aan de slag
om het rooi- en sorteerwerk te verrichten. De mechanisatie en automatisatie op de professionele boomkwekerijen heeft de arbeidsomstandigheden enorm verbeterd. Toch blijft
er heel wat handenarbeid te pas
komen bij het buitenwerk. Het vergde
veel aandacht en inspanningen om de
buitenlandse seizoenarbeiders na het
kerst- en nieuwjaarsintermezzo terug
veilig aan het werk te krijgen. Er was
heel wat voorbereiding nodig om hun
komst goed en veilig te organiseren.
Heel wat documenten dienden voor de
aanvang van hun reis bezorgd en
geverifieerd, zoals het PLF-document,
cross-border-document en de Covid19-test. Onmiddellijk na hun aankomst werden ze getest en na een
tussentijdse quarantaine dienden ze
opnieuw te testen. Deze maatregelen
zijn echter noodzakelijk om de insleep
van het coronavirus te voorkomen en
zodoende de boomkwekerijen draaiende te houden. Toch zag ik hier en
daar medewerkers zonder mondmasker. Dan bleek het te gaan om seizoenwerknemers die in dezelfde
bubbel wonen en werken. n
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Bij boomkwekerij De Meester uit Waregem worden solitaire taxussen
gerooid en ingenet.
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Ook bij Greentraders in Zele wordt een partij laanbomen op weg geholpen
naar de klant.
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