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Wim en Ellen
Stevens-Dockx
Boomkwekerij Stevens
Sierteelt

→ Wij en ons bedrijf
De boomkwekerij is gestart als een hobby van Wim
tijdens zijn schooltijd, maar is intussen uitgegroeid
tot een professioneel bedrijf. Wim en Ellen kweken
op 25 hectare een ruim assortiment aan voornamelijk groenblijvende planten. Dit zowel in kleine als
grotere maten. Daarvoor gebruiken ze de modernste technieken. Met behulp van GPS worden planten
volautomatisch gesnoeid, rondgestoken, enzovoort.
De planten worden verkocht aan de groothandel en
aan tuinaannemers. Wim en Ellen werken zo ecologisch mogelijk. Zo composteren ze groenafval dat
ze dan weer zelf op het bedrijf gebruiken. Na het
planten strooien ze een mulchlaag rond de planten,
zodat er minder onkruid kan groeien en de bodem
minder snel uitdroogt. Het bodemleven vaart daar
wel bij en bovendien moeten de telers zo minder
water geven. Ook peilgestuurde drainagesystemen
helpen daarbij. Op lege percelen zaaien ze grassen
of bloemenmengsels. Die dienen als groenbemester en om de bodemkwaliteit op en natuurlijke manier te verbeteren.
En natuurlijk zijn ze ook heel aantrekkelijk voor
vlinders en bijen. Dochters Zoë en Yana zijn ook
helemaal gebeten door de landbouwmicrobe.
Zij hebben zelfs hun eigen kleine kinderboerderij,
ZoYaFarm, met dwerggeiten, konijnen, kippen en
een pony.

→ Wat valt er die dag te beleven?

Kalmthout
Brasschaatsteenweg 179
Welkom van 10 tot 18 uur
www.boomkwekerijstevens.be

Wandel over het terrein en zie hoe de volautomatische machines werken en hoe een hedendaags
sierteeltbedrijf draait. De kleinste bezoekertjes
kunnen hun hartje ophalen op de kinderboerderij.
Surf naar www.dagvandelandbouw.be voor het
volledige programma.
Wist je dat deelname aan Dag van de Landbouw
gratis is, maar dat je verplicht moet registreren?
Dat doe je op www.dagvandelandbouw.be.

