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Bomen op maat, bij kwekerij Wim De Groote 
Zaakvoerder Wim verwelkomt ons met een brede glimlach op zijn bedrijf in Oombergen. 

“Eerst een rondleiding?” vraagt hij. Wanneer we even later langsheen rijen bomen rijden 

vertelt hij honderduit over de verschillende planten en hun specifieke kenmerken.” Duidelijk 

een man die van zijn stiel houdt. 

Generatielange ervaring 
Boomkwekerij Wim De Groote is een bedrijf met diepe wortels. Rond 1900 stichtte 

overgrootvader Odilon het bedrijf en sindsdien ging het over van vader op zoon. Al vier 

generaties lang. 

“Ikzelf heb twee dochters maar zij lijken niet erg geïnteresseerd om de zaak over te nemen. Ik 

ben wellicht de laatste De Groote die bomen kweekt”, vertelt Wim, huidige zaakvoerder. “Al 

hoop ik één van mijn toekomstige schoonzoons te overtuigen.” 

http://www.gardenstyle.be/nl/author/jessevandaele/


Wim nam de kwekerij over van zijn vader in 1988. Hij combineerde die job met tuinaanleg en 

tuinonderhoud. Hij weet dus wat mensen in hun tuinen willen. En dat verandert constant. De 

boomkwekerij richtte zich vroeger op fruit- en sierbomen, rozen en coniferen. Maar dat was te 

gevarieerd voor een klein bedrijf, vond Wim. Nu wordt geprobeerd om via het assortiment in 

te spelen op nieuwe trends. 

Groene trendwatcher 
“Vroeger zat je als boomkwekerij gebeiteld als je elke 15 jaar met een innovatie kwam. Nu 

moet je elke drie of vier jaar met iets nieuws op de proppen komen.” En aangezien bomen 

kweken een werk van lange adem is, moet je aanvoelen wat binnen drie of vier jaar populair 

gaat zijn. 

“Ik ben constant op zoek naar nieuwigheden. Ik bezoek regelmatig tuinbeurzen, van hier tot 

Italië, op zoek naar iets wat ze in België nog niet kennen”, zegt Wim. Dat ligt niet voor de 

hand. Het is altijd afwachten of een boom het goed doet in onze grond. “Het is dus zeker geen 

vak zonder risico’s”, zegt Wim. 

Een goede relatie met tuinarchitecten is daarbij onontbeerlijk. “Zij ontwerpen de tuinen, en 

voelen aan wat er de komende jaren belangrijk zal worden. Door te vertouwen op hun 

stielkennis kan je inspelen op trends. 

Privacy 
Meerstammige bomen zijn op het moment zeer gegeerd. “Architecten gebruiken ze steeds 

vaker in hun ontwerpen. Door de grillige vorm wordt het speelse van de bomen naar buiten 

gebracht. De bomen zijn onderaan open en bovenaan met bladeren bedekt, waardoor je een 

open tuin mét privacy hebt. Je buur kan vanop het tweede verdiep van zijn huis niet in je 

keuken binnenkijken.” 

Die nood aan privacy zet zich ook door in andere aspecten in de tuin. “Mensen willen een tuin 

die het hele jaar door afgeschermd is. Ze zoeken bomen die van hun tuin een ingesloten 

paradijsje maken. Ook in de winter.” 

“Bladhoudende bomen en schermen zijn daarom heel populair. Vooral in wijken waar de 

huizen dicht op elkaar staan, verkiezen mensen bomen die het hele jaar door bladeren hebben. 

Zo zijn ze altijd verzekerd van privacy.” 

“Leibomen kan je makkelijk in schermenvoegen. Dit biedt je een scherm dat van beneden tot 

boven dicht begroeid is. Goedgeplaatste schermen zijn heel gegeerd om je tuin of terras af te 

schermen. Verder zijn schermen het perfecte kader voor een beeld of fontein.” 

“Boomkwekers herontdekken de manieren van kweken die milieuvriendelijker zijn” 

Dakbomen 
Dakbomen zijn eveneens erg populair. Ze bieden een natuurlijk dak zodat je in de zomer in de 

schaduw ligt. Wie wil er nu geen parasol die niet wegwaait? Iets hogere dakbomen zijn 

perfect voor een oprit, zodat ook grotere auto’s er perfect onder kunnen. 

“Eens je een scherm plaatst of een boom herplant, duurt het een drietal jaren voor de bladeren 

mooi dichtgroeien. De wortels passen zich het eerste jaar aan de nieuwe grond aan. Tijdens 

het tweede jaar zie je een lichte groei. Pas tijdens jaar drie zie je echt resultaat. Je moet dus 

wat geduld hebben. En net daar knelt het schoentje. Mensen zijn ongeduldig. Ze vragen eerder 

volgroeide bomen dan bomen die nog wat moeten dichtgroeien. Daarom hou je beter de 

bomen langer op de boomkwekerij en kies je best niet voor snelle winst.” 

Uniek 
Wim specialiseert zich ook in vormbomen. “Mensen willen iets uniek. Ze bekijken de tuinen 

van hun buren en zoeken bewust naar iets dat in het oog springt, dat anders is. Dus hebben ze 

bij ons een ruimte keuze aan bomen op maat. Zoals een Portugese laurier. Die kunnen we 



snijden als piramide, bol, kubus, obelisk,…. Zo kunnen we een tuin inrichten volgens de 

smaak van de opdrachtgever.” 

Duurzaam telen 
“Duurzaam telen dragen we hoog in het vaandel. We maken gebruik van wat de natuur ons 

biedt. We zoeken de balans tussen zonlicht, omgeving, bodem, water en energie om gezonde 

bomen te kweken.” En steken hier en daar een handje toe; door de boom in de juiste bodem te 

planten en de juiste bodembedekkers te gebruiken. Gras, bijvoorbeeld, zorgt voor minder 

verdamping, minder erosie en minder onkruid. En beschermt de plant tegen ziekten.” 

“Duurzaam telen verschilt dag en nacht met de wantoestanden van enkele decennia geleden. 

Toen spoten kwekers, bijvoorbeeld, zoveel pesticiden dat ze de nuttige insecten ook doodden. 

Nu gebruiken we mildere pesticiden, zodat we bomen de kans geven te groeien. Ook trachten 

we nuttige insecten te ontzien.” 

“Om onze wereld ook voor de toekomstige generaties leefbaar te houden, zetten we bewust 

een stap terug. En herontdekken we manieren van kweken die milieuvriendelijker zijn. We 

spuiten zo weinig mogelijk en laten de natuur zijn werk doen. Verder zorgen we ervoor dat 

ons bedrijf proper en verzorgd blijft. Zo voorkomen we ziektes.” 

Wetgeving 
Dit alles resulteert trouwens in een strenge wetgeving die het kweken van bomen er niet 

makkelijker op maakt. Als boomkwekerij zijn we volgens het Mestdecreet ingedeeld bij de 

groenteteelt. Per hectare mogen we maar 20 tot 22 ton stalmest gebruiken. Eén keer per jaar 

doen we dan aan tussentijds bemesten.” 

“Om aan alle hoge eisen te voldoen, hebben we getracht om het werk in de boomkwekerij 

zoveel mogelijk te mechaniseren. Samen met één vaste medewerker en twee tijdelijke 

werkkrachten verzekeren we onze klanten van een snelle en volledige service.” 

“Elke drie of vier jaar trachten we met iets nieuws op de proppen te komen” 

Eén aanspreekpunt 
Particulieren, tuinaannemers en architecten kunnen voor verschillende producten bij Wim 

terecht. “Kwaliteit staat daarbij steeds centraal. Verder zorg ik ervoor dat klanten één 

aanspreekpunt hebben voor al hun wensen en behoeften. Hebben we iets niet in ons 

assortiment? Dan doe ik beroep op bevriende kwekers en telers uit de buurt. Verder kan je bij 

ons ook terecht voor meststoffen, grondverbeteraars, palen en bindmateriaal. 

Voor meer informatie, zie hier wat boomkwekerij Wim De Groote te bieden heeft. 

http://www.boomkwekerijwimdegroote.be/

