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Niets boven een kleurrijke stad
vol frisse geuren!

©

Mei is de maand waarin steden en gemeenten volop inzetten op openbare bebloeming.
Dorpspleinen, straten en andere openbare plaatsen worden opgefleurd met een prachtig
kleurenpallet. In Vlaanderen zijn enkele bedrijven gespecialiseerd in het opkweken, uitplanten en onderhouden van deze bloemen. Waarmee moet je rekening houden bij de
soortenkeuze en welke trends doen zich voor? En wat houdt het onderhoud van de beplanting in?
Jarne Depaepe, consulent tuinaanleg
Openbare bebloeming in de lift
Het aantal steden en gemeenten in
Vlaanderen dat beroep doet op externen om openbare bebloeming te
voorzien stijgt elk jaar. Dorpspleinen
en andere openbare ruimtes worden
opgewaardeerd via het aanbrengen
van een kleurenspektakel. Inwoners
en toeristen ervaren die bloemen als
aangenaam. Het geeft aan dat de stad
of gemeente leeft.
De meeste gemeenten doen beroep op
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totaalconcepten waarbij opkweek,
levering en onderhoud door eenzelfde
firma geregeld wordt. Hierbij worden
steden en gemeenten begeleid in hun
keuzes en hoeven ze zich van de
praktische zaken niets aan te trekken.
Enkele bedrijven in Vlaanderen voorzien dergelijke totaalconcepten. Een
daarvan is Monteflores uit Malle, dat
ons enkele beelden leverde van hun
realisaties. Meer dan 100 gemeenten
in Vlaanderen doen beroep op hun
diensten.

Aanbod en keuze
Voor openbare bebloeming bestaan
veel verschillende mogelijkheden. De
meest verkochte producten in Vlaanderen zijn hanging baskets en bloembakken. De hanging baskets worden
opgehangen aan lantaarnpalen en
gebouwen, terwijl de bloembakken
vooral op pleinen en in straten geplaatst worden. De kleurencombinaties en de soorten kunnen door de
gemeentes zelf gekozen worden. De

Opkweek

ren. Dit transport is niet evident en
vaak zijn er meerdere ritten nodig om
alles onbeschadigd op de juiste plaats
te krijgen. Eens alles geïnstalleerd is,
moeten de constructies onderhouden
worden tot eind september. Zowel de
levering als het onderhoud gebeuren
op de stille uren, wanneer er weinig
ander verkeer is.
Aan het einde van het groeiseizoen
wordt alles netjes opgeruimd. Tijdens
het wegnemen van de bebloemingselementen, wordt er ook extra aandacht besteed aan de directe omgeving. Alle materialen afkomstig van de
constructies (plantenresten, onkruiden, potgrond,...) worden opgekuist en
verwijderd. Na ontsmetting kunnen
deze materialen opnieuw verhuurd
worden.

aangepaste vrachtwagens met een
gietarm. Naast water worden ook de
nodige voedingsstoffen gegeven tijdens de gietrondes, opnieuw afhankelijk van de noden van de planten.

Correct onderhoud is essentieel

Ook wordt wekelijks al het onkruid en
zwerfvuil verwijderd uit de bloemenobjecten. Daarbij komt nog het verwijderen van de uitgebloeide bloemen en
het vervangen van verwelkte, dode of
uitgetrokken planten. Op die manier
wordt er steeds een verzorgd en
bloemrijk uitzicht gegarandeerd.
Wanneer een bepaalde constructie
niet meer te redden valt, worden
reserveplanten uit de kwekerij aangewend. n
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De teelt van plantgoed wordt opgestart rond half februari via virusvrij
stekmateriaal. Bij de opkweek zijn er
enkele belangrijke aandachtspunten.
Eerst en vooral zorgen de telers
ervoor dat de wortelgroei zeer sterk
is. Wanneer de planten midden mei
buiten geplaatst worden, moeten ze
beschikken over een goeie basis om
door te groeien. Via die sterke wortelbasis kan de plant perfect presteren
tot in september. Correcte en nauwkeurig gedoseerde meststoffen zijn
belangrijk om de wortelgroei te stimuleren. De bovengrondse groei is in
deze eerste fase van minder groot
belang. Op logistiek vlak is het niet
eenvoudig om bovengrondse vegetatie
onbeschadigd op de juiste plaats te
krijgen. Met sterke wortels is er
doorheen het seizoen veel minder
uitval. In de kwekerij wordt voldoende
plantenmateriaal in reserve gehouden
om uitval wegens ziekten of extreme
weersomstandigheden op te vangen.
De garantie op nieuw plantenmateriaal zit in de totaalconcepten vervat.

Levering en ophaalmoment
Vanaf mei is het tijd om het opgekweekte plantenmateriaal te vervoe-
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Plantenschalen in de eigen kwekerij. Er wordt vooral gekweekt naar een
goed wortelgestel. Een te uitbundige bovengrondse groei verhoogt het
risico op beschadiging tijdens het leveren.
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aanbieders helpen de klanten met het
samenstellen van de juiste soorten om
tot een mooi resultaat te komen. De
soorten zijn sterk geselecteerd op
maximale doorgroei en ziekteresistentie. Het aanbod van de soorten wordt
elk jaar uitgebreid door beloftevolle
nieuwigheden te testen in de kwekerij.
Het doel is sterke soorten te kunnen
aanleveren die goed doorgroeien en
bloeien, en tegelijkertijd weinig onderhoud vergen. Ook op vlak van kleuren
worden nieuwe combinaties uitgewerkt.
De bloemen worden via het totaalconcept in de bakken en manden geleverd. Na het seizoen worden deze
terug meegenomen en gereinigd om
het seizoen erna opnieuw in te zetten.
Naast de gangbare bloemenmanden
bestaan er ook specialere constructies. Wie het wat spectaculairder wil
kan bijvoorbeeld kiezen voor bloementorens, -spiralen of -piramides. Ook
hier is het opnieuw aan de klant om de
samenstelling en kleuren te kiezen.
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Tuinaanleg en -onderhoud

Eerst en vooral moet er water gegeven
worden aan de planten. Dit gebeurt
afhankelijk van de weersomstandigheden. In normale omstandigheden zal
er om de 5 dagen water gegeven
worden. Bij warmere omstandigheden
zonder neerslag kan dit aangepast
worden naar een watergift om de 3
dagen. Er is in de constructies wel een
waterbuffer voorzien. De watergift
gebeurt hoofdzakelijk via speciaal

Om de noden van de beplanting correct in te schatten, worden er maandelijks grondstalen genomen. Op basis
van het ontledingsresultaat wordt de
bemesting perfect op maat aangepast
en zal er nooit overbemesting plaatsvinden. Daarnaast worden er ook
controles gedaan op aanwezigheid van
ziektes of plagen. De meest voorkomende ziektes zijn witziekte en allerlei
wortelziektes. In de kwekerij wordt
dan ook maximaal ingezet op het
kweken van meer tolerante of resistente soorten.
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