
In MeMorIaM LOUIS HOUTMEYERS, drijvende kracht in de boomkwekerij en tuinwereld

Zondag 5 juli kregen we het droevige nieuws van het onver-
wacht overlijden van Louis Houtmeyers. We wisten dat Louis 
ziek was en dat zijn zicht bijna helemaal weg was. Maar 
als we hem belden of bezochten, ontmoetten we altijd een 
optimistisch man, vol kennis en ideeën en met een positieve 
boodschap voor de boomkwekerij.
Meer dan 30 jaren hebben we kunnen samenwerken met Lou-
is. Hij was kort na de oprichting van de Boomtelersfederatie 
noord-België lid van de vereniging en sinds 1985 betrokken 
bij de bestuurswerking. Maar hij profileerde zich voluit toen 
hij verkozen werd als voorzitter van de Boomtelersfedera-
tie (oktober 1996) maar ook als lid van het aVBS-presidium 
(oktober 2000) en als voorzitter van het Verbond van Boomte-
lers (2004). Honderden keren heeft Louis de reis gemaakt van 
Laakdal naar Lochristi en terug. Maar dit was ten dienste van 
het algemeen belang, vrijwillig en daarom ‘graag gedaan’.
Mensen die Louis goed kennen weten dat hij zelfs tot laat in 
de avond, op zijn kantoor, via de telefoon, graag een boompje 
opzette over ons vak! Met Louis praten over de boomkwekerij, 
dan zat je nooit zonder gespreksstof. altijd gepassioneerd en 
klaar voor een debat, een boomteler met visie, zijn tijd ver 
vooruit. 

Uit de vele gesprekken enkele citaten:
• We hebben veel bereikt. We kunnen terugblikken op ‘Het 

Aards Paradijs’ in Antwerpen, de Europlantshow waar ook 
Noord-België goed vertegenwoordigd was, de samenwerking 
met VLAM en met uitgeverij Averbode waar we het jonge volkje 
op een speelse manier kennis lieten maken met groen. De de-
movelden te Geel liggen er nog steeds. We hebben op de KHK 
een sortiment geplant met aandacht voor de juiste plant op de 
juiste plaats en met de juiste plantdichtheid; mooie voorbeel-
den van onderhoudsarm groen. Ook de samenwerking met het 
tuinbouwonderwijs verliep erg vlot.

• Het voorzitterschap van het Verbond van Boomtelers heb ik 
met volle overtuiging gedaan. Soms moest ik zelfs met mijn 
handen op tafel slaan om noodzakelijke dingen (zoals een 
consulent) voor elkaar te krijgen. 

• Het is belangrijk dat we correcte informatie blijven geven aan 
de consument en andere gebruikers. Met de juiste bomen 
op de juiste plaats en meer aandacht voor aanplanting in het 
najaar kunnen we veel bereiken. 

Het waren mooie tijden met veel initiatieven en steeds ver-
nieuwende projecten waar Louis steeds mee aan de basis lag. 
Volledig terecht ontving Louis de laatste jaren verscheidene 
huldigingen en eretekens. Zo werd hij op de Tuindagen van 
Beervelde gehuldigd als ‘Tuinpersoonlijkheid 2009’. Hij werd 
geëerd als pionier in de containercultuur met een eigen visie 
op de pottenteelt en het groot belang dat hij hechtte aan de 
biologische bestrijding. 
Wij zullen Louis altijd dankbaar blijven voor wat hij gedaan 
heeft voor zijn collega’s en voor de Vlaamse boomkwekerij!
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