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Voor elke plaats een boom  

Met een uniek sortiment van zowel klassieke bomen als meerstammige bomen, hagen, knotbomen
en solitaire struiken profileert boomkwekerij JOOS zich als een bedrijf met een eigen kijk op de
wereld van de tuin- en landschapsarchitectuur. “Het kweken van bomen en struiken die aansluiten
bij de omgeving is altijd onze drijfveer geweest”, vertellen Joos en Charles Van Tieghem. “Planten
kunnen perfect beheerd worden naargelang de behoefte van de ruimte.”

drage leveren aan de creatie van een
unieke omgeving. De meerstammigen
hebben de kracht in zich om door hun
grilliger vormen een bepaalde emotio-
nele toets aan tuin, park of landschap te
geven. We zijn dus ook bezig met de
dingen die rondom een boom of bo-
mengroep gebeuren.”

Twee generaties 
Wie nu denkt dat boomkwekerij JOOS
enkel ‘buitenbeentjes’ kweekt en ver-
koopt, heeft het mis. “De keuze voor iet-
wat aparte bomen kwam er niet
eensklaps, maar is het gevolg van een
jarenlange evolutie die te maken heeft
met enerzijds mijn leeftijd, maar ook
met de intrede van mijn oudste zoon
Charles in de familiale onderneming. Af-
gestudeerd als landbouwingenieur,

optie tuinbouw, heeft hij de taak op zich
genomen om de meer klassieke poot
van de kwekerij met onder meer de be-
kende (laan)bomen verder uit te bou-
wen. Eigenlijk hebben we hier twee
kwekerijen binnen hetzelfde bedrijf. De
combinatie van twee generaties maakt
dat we vandaag ruim kunnen voldoen
aan de vraag, want beide benaderingen
vullen elkaar aan.”

Bomen voor de creatieveling 
Doordat Charles erbij is gekomen, kan
Joos zich nu nog meer bezighouden met
‘schoonheid.’ “Met het ouder worden
benader ik bomen vanuit een meer
emotioneel oogpunt. Ik ben voortdu-
rend bezig met schoonheid, ontroering,
uitbundigheid… en huldig het stand-
punt dat levend groen kan beheerd wor-

Landschappelijk waardevolle soorten
Joos Van Tieghem startte de familiale
boomkwekerij in 1978 vanuit een passie
voor bomen in relatie tot de natuur. “In
de beginjaren legden we ons voorname-
lijk toe op de kweek van klassieke
bomen, maar ook toen al had ik een
voorkeur voor landschapsbomen”,
opent vader Joos het gesprek. “Per-
soonlijk ben ik er altijd van uit gegaan
dat bomen veel meer kansen bieden
dan wat er doorsnee mee wordt bereikt.
Met die filosofie in het achterhoofd
creëerde ik door de jaren heen een aan-
bod waarbij de nadruk steeds meer
kwam te liggen op de boomvorm. Een
mooi voorbeeld daarvan zijn onze knot-
bomen en meerstammige bomen. Tel-
kens gaat het om planten die met hun
onregelmatige vorm een aanzienlijke bij-
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den naargelang de behoefte van de ruimte. Bijvoorbeeld meer-
stammigen die opvallen door hun karakter en schoonheid, maar
ook andere mogelijkheden bieden zoals klimboom, hutboom, pa-
rasolboom, enz.. Ik noem het graag de boom van de creatieveling.
Een ander voorbeeld zijn de knotbomen. Veel mensen denken bij
knotbomen spontaan aan knotwilgen, maar ook knoteik, knotes,
knothaagbeuk, knotveldsedoorn en knotolm zijn mogelijk. Knotbo-
men zijn de landschapselementen bij uitstek en passen ook uitste-
kend in de kleiner wordende tuinen van vandaag. Het zijn typische
bomen voor mensen die graag met natuur bezig zijn. Bovendien
geven ze de tuin een apart accent mee en kunnen zelfs voor eigen
brandhout zorgen.”  

Karakterbomen
Aangezien Charles zich in de kwekerij meer toelegt op het klas-
sieke werk, komt er voor Joos meer tijd vrij om zich toe te leggen
op bomen die anders zijn en die een meer emotionele benadering
vergen. “Ik noem het een tweede carrière en heb daardoor de
kans een onontgonnen markt te betreden. Onze benadering is
best uniek in Vlaanderen. 
Onze meerstammigen vertrekken niet vanuit een bepaald ‘sys-
teem’. We ‘lezen’ de opgroeiende plant en werken niet naar een
specifiek vooraf bedachte vorm toe. Onze meerstammigen en
knotbomen zijn dus werkelijk uniek. Veel van onze karakterbomen
mag je gerust vergelijken met een kunstwerk. En waarom niet? Je
mag gerust ‘geraakt’ worden door onze bomen. Ook de combina-
tie van levend groen en kunst spreekt aan. Daarvan geven we zelf
een voorbeeld door de integratie van sculpturen van de hand van
mijn echtgenote Claudine Denoulet in de tuin te integreren.”
(www.denoulet.be)

Voor elke plaats een boom
Het deel dat zoon Charles voor zijn rekening neemt, is helemaal
anders dan wat vader Joos vandaag de dag doet. “Persoonlijk hou
ik me bezig met de kweek van de klassieke hoogstambomen” gaat
Charles verder. “Door standaardisatie kunnen we veel bewerkin-
gen mechanisch uitvoeren en halen we hoge kwaliteitsnormen.
Ook voor grotere maten kan de klant hier probleemloos terecht.
Ons motto is niet voor niets ‘voor elke plaats een boom”. Dat kun-
nen dus best traditionele exemplaren zijn. Tuinaannemers en -ar-
chitecten, al dan niet met de klant, verwelkomen we graag op de
kwekerij, waar ze afhankelijk van het project de passende plant
kunnen kiezen. We geven graag advies en mogen gerust stellen
dat we onze klanten kennen.” 

Quercus robur in knotvorm



Uitgebreide klantenservice 
Goede raad maakt integraal deel uit van
het de service die boomkwekerij JOOS
hoog in het vaandel draagt. “Dat gaat
van het adviseren van boomsoorten over
maten en vormen tot de ondersteuning
bij de aanplant. Vanuit onze jarenlange er-
varing kunnen we de mensen correcte
raad geven, maar we gaan daarbij niet op
onze lauweren rusten. We blijven de din-
gen altijd in vraag stellen. Op die manier
willen we stimulerend werken en kansen
creëren om tot resultaten te komen die
specifiek zijn voor elke plek waar levend
groen thuishoort. We vertrekken vanuit
het standpunt van de tuinontwerper en
zijn ook zelf bezig met vormen, ruimte,
dans, beweging. Dat vormt voor ons de
inspiratie om bepaalde bomen te kweken
en geeft ons de kans om in te spelen op
de behoeften van de hedendaagse tuinar-
chitectuur. Een boom als middel om een
duurzame omgeving te bestendigen. In
een tuin zijn er geen problemen, er zijn al-
leen oplossingen. Een boom mag er ge-
rust anders uitzien dan we gewoon zijn.
Het hoeft niet persé, maar het kan. En
precies op dat vlak hebben we dankzij de
‘dubbele kwekerij’ altijd wel een passend
advies in huis.” 

Openbaar groen 
Dankzij de actuele mechanisatie en de
vooruitstrevende manier van werken op
technisch vlak werpt boomkwekerij
JOOS zich op als een modern en veelzij-
dig bedrijf. “De eigentijdse teelt wordt
hier probleemloos geruggensteund
door de andere benadering van mijn
vader. Het zijn twee totaal verschillende
werelden die elkaar niet beconcurreren,
maar samen mooie kansen bieden.
Beide invalshoeken zijn hier volop aan-
wezig.”

Taxus baccata meerstam  
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Wij leveren u standaard of op maat, kant en klare bouwkits voor de 
meest uiteenlopende behoeften.
Deze volledig eiken constructie, geschaafd en CNC bewerkt, 
bekomt u tegen uiterst competitieve prijzen.
Informeer ook naar ons Europees hardhout voor buitentoepassingen 
zoals gevelbekledingen, omheiningen, terrassen, dakbeschot, …
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SPECIALIST 

Versterk je grasmat 
voor de winter!

NPK 8-4-15 + 3 MgO + ijzer –   

• nadruk op kalium voor het afharden van de grasmat

•  met magnesium (3 % MgO) voor een diepgroene 

graskleur, ook in de winter

•  met 0,1 % ijzerchelaat (Fe), komt geleidelijk vrij 

voor een blijvend diepgroene kleur

•  zeer goed te verdelen voor een  uniforme kleur dankzij 

de kleine afmetingen en de homogene samenstelling van 

het  korreltje

•  organisch van DCM = spoelt niet uit tijdens de winter en 

stimuleert daardoor de hergroei in het vroege voorjaar

Dosis: 5 – 7 kg/100 m²

Verpakking: 20 kg

samengestelde organische meststof NPK bevattende 
magnesium 8-4-15 + (3) + ijzer

Organische Gazonmeststof voor het Najaar

www.dcm-info.com

DCM  |  Bannerlaan 79  |  B-2280 Grobbendonk  |  Tel.:014/86.16.61

> Professioneel advies
> Deskundige realisatie ter plaatse door ervaren experten
> Detailuitwerking van wanddoorvoeren, hoeken, 

trappen, enz.
> Firestone PondGard folie van hoogwaardige kwaliteit 

met uitzonderlijke levensduur en 20 jaar garantie
> Vrijblijvende prijsofferte

POND TECHNICS & TRAINING BVBA 
Nikelaan 35  I  2430 Laakdal  I  T 013 66 45 19  I  F 013 67 55 19  I  info@pondtechnics.com

WWW.PONDTECHNICS .COM
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Ook voor de invulling van openbaar
groen werkt de benadering van vader en
zoon Van Tieghem verfrissend. “Parken
en pleinen kunnen een totaal andere
aanblik krijgen door te werken met niet
alledaagse vormen of een combinatie
van klassiek en uniek.

Ecologisch verantwoord  
Vader en zoon mogen dan vanuit een
verschillend oogpunt te werk gaan, bei-
den houden vast aan een duurzame en
ecologisch verantwoorde teelt. “We
starten met bosgoed en kweken dan ver-
der op de traditionele manier”, gaat
Charles verder. “De opgroeiende
bomen worden nauwlettend opgevolgd,
verplant en verzorgd met respect voor
de natuur. Onkruid wordt hier mecha-
nisch verwijderd. We beschikken over
een modern machinepark dat ons toe-
laat te voldoen aan de hoogste milieu-
normen. Het streven naar een zo
ecologisch mogelijke benadering wordt
momenteel verder geconcretiseerd met
de start van ons programma om het
MPS-certificaat van het VMS (Vlaams Mi-
lieuplan Sierteelt) te bekomen. De inter-
nationale, geaccrediteerde
milieustandaard is gebaseerd op de re-
gistratie van een aantal milieugegevens
en moet ons toelaten om de verant-
woorde teelt ook bij onze klanten be-
kend(er) te maken.”

‘Stilstaan is achteruitgaan’, leert ons het
overbekende spreekwoord. Ook boom-
kwekerij JOOS blikt met vertrouwen
naar de toekomst en heeft volop plan-
nen. Zo wordt er momenteel een markt-
studie gemaakt over de opkweek van
autochtone hoogstambomen.”

photos doc. Joos

www.boomkwekerijjoos.be

Het aanbod in een notendop
Boomkwekerij Joos biedt een bijzonder ruime keuze aan le-
vend groen met onder meer:
- laanbomen (eik, beuk, es, linde…)
- landschapsbomen (grote, maar ook kleine en vaak ‘verge-

ten’ soorten) 
- meerstammigen (2 tot 5 stammen, geschikt als solitair)
- knotbomen (knoteik, knotwilg, veldesdoorn…)
- hagen (klein en groot (tot 6 m), klassiek of gemengd, losse

hagen, groenblijvende hagen, hagen op stam… 
- solitairen (op afstand gekweekt, van klein tot heel groot)
- groenschermen (hoofdzakelijk inheemse soorten, zowel

bomen als struiken).

De kwekerij omvat ook een prachtig eigen tuinpark, waar tal
van voorbeelden inspirerend werken.

Rooien van Taxus baccata meerstam

Salix purpurea ‘nana’

Tilia tomentosa 


