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vorming, uitwisselingsinitiatieven en
de innovatiecampagne die voor de

GEZET.

valt. Naarmate de druk stijgt, wordt
naar nieuwe markten uitgekeken.
De huldiging van de laureaten vond
plaats in het Lauretum Devisch te
Jabbeke. Met het Lauretum hebben
Annie en André Devisch een eigen
antwoord geÍormuleerd op de promotie voor hun product en zijn op
dit vlak dan ook zeer innoverend.
Cezien de firma moest voorzien in
overwinteringsruimte voor de collectie van de honderden unieke laurierexemplaren die het bedrijf rijk is,
werd gekozen om deze, in de plaats

Vandaar ook dat innovatieve projecten zich vaak richten tot de niche-
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vijf werkdomeinen die zijn : nieuwe

naar de titel, van allerlei "pluimage"

zijn. "Het zijn veelal bedrijven die

tieven, cultuurbeleving en erfgoed
en samenwerkingsverbanden en

van een beperking, een uitdaging

netwerken.

natuur en milieuzorg, sociale initia-

hebben gemaakt", stelde

de
Boerenbondvoorzitter, "vandaar dat
zij vaak ook de ambassadeurs voor

de land- en tuinbouw kunnen

ln totaal kende de wedstrijd 18 lau-

genoemd worden. Dergelijke vernieuwende projecten zijn goed voor

reaten.

noodzakelijke werd aan het promo-

kwel in land- en tuinbouw. De positieve zaken moeten zeker en vast

bouw. Het is niet alles kommer

ook in het daglicht

en

worden

gesteld. "

ln de categorie Nieuwe product- en
dienstontwikkeling werden volgende bedrijven met relatie tot de sierteelt- en groenvoorziening, genomineerd

.
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familie Houtmeyers (Eindhout)
De 45 ha grote boomkwekerij van

Brugse laurier. De markt van de lau-

de Íamilie Houtmeyers richt zich

rier is beperkt, daarom dienen vol-

met zijn breed sortiment sinds lang
speciÍiek op de particuliere klant. Er

gens André alle middelen aangegre-
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oproep gedaan naar innoverende
projecten die aansluiten bij één van

product- en dienstontwikkeling,

het imago van de land- en tuin-

een uniek uithangbord voor de

tweede maal plaatsvond. Via de
innovatiecampagne wordt een

markt. Het is om die reden dat de
innovatieprojecten die meedongen

van in gewone serres, onder te
brengen in een uniek kader. Het
tionele gekoppeld en het Lauretum
van de Íirma Devisch groeide uit tot

i

an ma rkt

pen te worden voor de promotie
voor het product. Annie en André
hebben een uitgesproken doelgroep
voor ogen. Voor hen moet de laurier
geassocieerd worden met de gran-

deur en de dynamiek van het
Brugse lauriergebeuren van weleer.
Boerenbondvoorzitter Noël Devisch

stelde iijdens het panelgesprek dat

vernieuwers pioniers zijn omdat zij
iets doen dat buiten het normale

Vanuit deze zienswijze hebben
Boerenbond en Cera Foundation
een steunpunt in het leven geroe-

wordt veel aandacht besteed

pen. "Coede en waardevolle initia-

van

aan

iníormatie en advies. Daarnaast is
het bedrijf Houtmeyers steeds een

de

pioniers geweest in de

tieven moeten gesteund worden",

milieuvriendelijke teelt, en wil het

heet het. Haar actiedomein is enerzijds zeer specifiek en anderzijds erg

ook in de toekomst die voortrek-

veelzijdig. Specifiek in zoverre het
steunpun zich beperkt tot vernieuwende initiatieven van boeren en
tuinders (of samenwerkingsverban-

Het toevoegen van een "milieudi-

kersrol blijven spelen.

mensie" bij de vermarkting van een
product vond de jury een nominatie
meer dan waard.

