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Een dag in het spoor van: bloemkool oogsten
8 JULI 2014

Er valt op geen enkel moment zo veel op het veld te rapen als tijdens het volle oogstseizoen. Als de weerman dan ook nog eens mooi
weer voorspelt, zijn we niet meer binnen te houden. Op 4 juli trokken we daarom onder een stralende zon naar Koningshooikt, om
van dichtbij de oogst van Mechelse bloemkolen te gaan bestuderen. Op de koop toe ontdekten we hoe bloemkoolzaad verzameld
wordt en hoe die kleine zaadjes uitgroeien tot dikke bloemkolen. Veldverkenners maakte voor jou een fotoverslag.
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West-Vlaanderen vs. Mechelen
België kent twee grote bloemkoolstreken. West-Vlaanderen en Mechelen/Klein-Brabant. Het merendeel van de kolen die in West-Vlaanderen
geteeld worden, is bestemd voor de industrie. In Mechelen ligt de focus op de veiling en korte ketenverkoop zoals boerenmarkten.
Typisch voor het Mechelse bloemkoollandschap is dat het veld is opgedeeld in ‘gewenten’ of ‘bedden’, lange verhoogde stroken met geulen tussen.
De grond in Mechelen is namelijk zwaarder en natter dan in Klein-Brabant en West-Vlaanderen, en op deze manier kan de regen makkelijker
wegstromen over de grond, zodat de bloemkool niet te veel water krijgt en verrot.
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