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PERSBERICHT

Potplantenkwekerij Mermans, Belgisch “Sierteler van het Jaar” 2012
Mario Naudts ontvangt met Queen Of Flowers® “Inspiratieprijs Sierteler van
het Jaar” 2012

Florall, dé Vlaamse vakbeurs van sierteeltproducenten, was op 21 augustus
opnieuw het ideale toneel voor de bekendmaking van de “Sierteler van het Jaar”.
In de vierde editie van deze wedstrijd viel de eer te beurt aan Potplantenkwekerij
Mermans uit Wommelgem. Het bedrijf toont aan dat ondanks vele moeilijkheden,
de teelt van warme kamerplanten op het allerhoogste niveau in Vlaanderen nog
steeds kan. De jury loofde het bedrijf voor zijn evenwichtige implementatie van de
5 beoordeelde kernwaarden in bedrijfsvoering: (I) visie en management, (II)
marktkennis, (III) innovativiteit en performantie, (IV) duurzaamheid en (V) een
doordacht personeelsbeleid.
Samen met Potplantenkwekerij Mermans vielen ook drie andere sierteeltbedrijven
in de prijzen. Zo overtuigde Mario Naudts de jury met zijn productpassie via het
azaleaconcept Queen Of Flowers® tot het toekennen van de “Inspiratieprijs
Sierteler van het Jaar” 2012. Eervolle opvolgplaatsen “Sierteler van het Jaar”
waren er ten slotte in willekeurige volgorde voor Boomkwekerij Coppens uit
Wetteren en Kruiden Claus uit Kruishoutem.
Voorzitter van het AVBS, het Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers en
Groenvoorzieners, Géry Heungens was blij de trofee aan de opvolger van
Denis-Plants bvba als nieuwe “Sierteler van het Jaar” te kunnen overhandigen. Hij
is er dan ook van overtuigd dat Potplantenkwekerij Mermans een perfecte
ambassadeur is voor de Belgische en Vlaamse sierteeltsector. Het bedrijf teelt
warme kamerplanten en dit op substraat en op hydrocultuur. In 2010 onderging
het in zijn 4e generatie, onder impuls van Dirk Mermans een grondige
modernisering. Dit vooral om het hoofd te kunnen bieden aan de moeilijke
bedrijfseconomische situatie ondermeer door de sterk gestegen prijzen voor
energie en arbeid. Naast alle technische innovaties die een hoge energieefficientie realiseren, springen ook het grote aandeel eigen optimalisaties in het

oog. Bovendien wordt op het bedrijf ook aandacht besteedt aan duurzaam telen
en het continu zoeken naar marktgerichte innovaties. Daarvoor worden ondermeer
zogenaamde verloren soorten kamerplanten, alternatieve vormen en potmaten of
toepassingen in het assortiment opgenomen. Voorzitter Heungens meent dan ook
dat Potplantenkwekerij Mermans hoog kan scoren in de internationale wedstrijd
“Grower of the Year” die dit jaar plaatsvindt op 12 september in Venlo. Daar zal op
de Floriade in Nederland tijdens het AIPH-congres de internationale competitie
doorgaan met dit jaar vertegenwoordigers uit Australië, België, Canada, GrootBrittanië, Italië en Nederland.
Er was ook de toekenning van de nieuwe “Inspiratieprijs Sierteler van het Jaar”
2012 aan het azaleabedrijf van Mario Naudts en zijn Queen Of Flowers®. De jury
omschreef de bedrijfsleider als een kwaliteitsmanager met passie voor zijn
product. Dit vond men terug in meerdere aspecten van de bedrijfsvoering zoals in
het doorgedreven marketingconcept Queen Of Flowers®, maar evenzo in het
personeelsbeleid en in aspecten van duurzaamheid. Daarom besloot de jury deze
nieuwe trofee toe te kennen en dit uitgesproken inspirerend bedrijfsverhaal te
belonen! De jury hoopt dat het op zijn beurt inspirerend werkt voor andere
sierteeltbedrijven.
Tot slot was er de vermelding van Boomkwekerij Coppens uit Wetteren en Kruiden
Claus uit Kruishoutem als eervolle opvolgers in de wedstrijd “Sierteler van het
Jaar”. Beide bedrijven tonen aan dat onze Vlaamse sierteelt breed en sterk
vertegenwoordigd is in de verschillende deelsectoren. Voor Boomkwekerij
Coppens had de jury lovende woorden over de visie van specialisatie,
doorgedreven automatisatie en economische bedrijfsvoering. Bij Kruiden Claus
tot slot was de jury gecharmeerd door het aparte bedrijfskarakter en het
verruimend inspelen op trends en markevoluties. De jury was ook zeer
positief over de inspanningen voor het educatief aspect door het ontvangen
van jeugd en groepen op het bedrijf.

Meer info:
Koen Tierens, Secretaris AVBS, Denen 157, 9080 Lochristi.
Gsm 0477 66 01 31 of Tel 09/326 72 10 of via info@avbs.be
Juryleden:
Adriën Saverwyns, Vlaamse overheid en internationaal vertegenwoordiger
VMS/MPS; Koen Lammertyn, SBB; Eric De Vos, VLAM; Hans Verdonck, Navex;
Johan Van Huylenbroeck, ILVO; Stijn Smet, Innovatiesteunpunt voor Land- en
Tuinbouw; Frederik De Mol, KBC bank en verzekering; Hein Vansteenkiste, PCS;
Magda Duerinckx, Acerta

