DE HOVENIER

KOEN WYCKMANS
(25 JAAR)

Beroep: coördinator groendienst
in de ZOO
Dienstjaren: 5 jaar
Woonplaats: Merksem
Werkplek: de hele ZOO
Collega’s: 16 mannen en vrouwen,
dus teveel om allemaal bij naam
te noemen
Favoriete plek: de moerasbiotoop

Ik werk
in de ZOO
Werken in de ZOO spreekt tot de verbeelding. Niet alleen
dierenverzorgers zijn hier aan de slag, ook werknemers met
groene vingers. Groenman Koen kent elke boom en weet precies welke plant er bij welk dier groeit. Kleuren vandaag de
perken in lentetinten? Dat is het werk van Koen en zijn team!
KOENS NOTITIES

6u20: Mijn wekker gaat. Na tien minuten

snoozen maak ik me klaar en ik spring rond
7u00 op m’n fiets. Op naar de ZOO. Ik zeg
de nachtwaker gedag en fiets door naar de
kleedkamer. Net zoals dierverzorgers en medewerkers van de technische dienst dragen
ook wij van de groendienst een uniform.
Groen natuurlijk.
7u30: De dag start met mijn mails en een

welverdiende koffie. Zalig. Met een beetje
geluk zijn er niet te veel mails en kan ik nog
even een toertje door de tuin fietsen. Zo zie
ik hoe die erbij ligt, maar ook wat er zeker
vandaag nog gedaan moet worden. Het blijft
echt speciaal om door de tuin te rijden zo
Tip van Koen: in april staat de tuin van de ZOO in
volle bloei. Prachtig zijn de azalea’s, rododendrons,
seringen en natuurlijk ook de 50.000 voorjaarsbloeiers zoals blauwe druifjes, keizerskroon, tulpen
en paasbloemen. Niet te missen!
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vroeg in de ochtend. Een magische wereld. Ik
ga ook even langs onze serres achter de ZOO
in de Ploegstraat. Daar laten we onze cactussen en oranjerieplanten overwinteren en stekken we planten die we niet bij een kweker
kunnen kopen.
8u00: Dagelijkse meeting met het hele team

in het hovenierskot. We overlopen even wie
er vandaag wat gaat doen. Op de agenda staat
natuurlijk de Mythische Datum: start paasvakantie. Dit is het begin van ons seizoen en
de ZOO moet er dan piekfijn bijliggen. Als
hoveniers hebben wij hier een groot aandeel
in. Wij verzorgen het groen van de tuin, maar
ook dat in de dierenperken, zowel binnen als
buiten.
8u30: We leggen de laatste hand aan de voor-

jaarsbeplanting. De laatste hand, want het
grote werk om dit voorjaar te kunnen genieten van een bloemenzee hebben we in het
najaar al gedaan. In oktober en november
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WEETJE
Deze plataan is ooit als decoratietak geplaatst
bij de roofvogels, maar besloot om te wortelen.
Koen heeft een boontje voor deze doorzetter.

O

12u30: Na het coördinatorenoverleg ga

ik eten. Oef, even rust.

Is Kai-Mook zwanger?
Word fan van de Facebookpagina van Planckendael
en je komt het als eerste te weten. Of surf naar www.planckendael.be

13u00: Op weg naar het ho-

Elke week lees je daar
over het wel en wee van
de olifantenfamilie.
Een echte olifantensoap!

venierslokaal. Hoe loopt het?
Zitten we nog op schema?
Heeft iemand hulp nodig? Hoe
pakken we nieuwe projecten aan?
13u30: Goed, iedereen is terug aan het werk.

hebben de hoveniers heel hard gewerkt om
meer dan 50.000 bloembollen in de grond te
steken. Door de mix van verschillende bloembollen met de voorjaarsbloeiers heb je een
mooi verschil van hoogte en kleur op één
perk. Een echte bloemenzee. De paashazen
krijgen natuurlijk ook hun plaats. Wie zet dit
jaar de reuzeneieren in de nesten? We maken
de planning compleet. En de jaarlijkse grap:
“Wat zou er uit de eieren komen?”, mag natuurlijk niet ontbreken.
11u00: Tijd voor het coördinatorenoverleg.
Dit is het wekelijkse moment waarop we de
projecten bespreken waar meerdere diensten
aan werken. Bijvoorbeeld het omvormen van
de Wintertuin tot een Vlindertuin en de vernieuwing van de roofvogelvolières komen hier
aan bod. De coördinatoren dierverzorging en
de technische dienst doen hun deel, wij verzorgen de beplanting van de projecten. Welke
plant past hier best? We kijken naar groeirichting, licht, grondsoort en diersoort.

Ik ga naar mijn bureau en buig me over de
zomerplanning. Ook al staat Pasen voor de
deur en zit nog niet alle voorjaarsbeplanting
in de grond, toch moet ik nu al bezig zijn met
de zomer. Wat zou ik dit jaar in de bloembakken laten zetten? Misschien begonia’s?
Oh nee, die hadden we vorig jaar al. Nog even
verder zoeken dus. Ik maak ook de tekeningen van de bloemperken. Elk plantje moet op
de juiste plaats ingetekend worden, zodat de
hoveniers straks precies weten wat waar moet
worden geplant. Ik loop ook even langs onze
insectenafdeling. Wij kweken insecten die we
tonen in het Reptielengebouw en in de
vieze-beesten-klas.

Is Kai-Mook of een van de andere
olifanten zwanger? Volg ons online
en jij weet dat nieuws meteen!

10% KORTING VOOR ZOOABONNEES

16u00: De dag is alweer voorbij gevlogen.

Ik kleed me om en fiets naar huis. Op naar
mijn eigen tuin. O
TIP VOOR EEN VERRASSEND BEZOEK
Wil je eens kijken naar de insecten die Koen en
zijn groenteam kweken? Reserveer dan snel een
bezoek met gids aan de vieze-beesten-klas Creepy
Griezelbeesten op 070 23 33 54 voor 50 euro
(excl. inkom, voor groepen van 15 tot 25 pers.).
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