FLEURIG MELLE
Melle staat bekend als een bloemengemeente: zijn gronden lenen zich zeer goed
tot de bloemen- en sierteelt. Eertijds hebben heel wat bloemisten hun serres en
bedrijven gebouwd aan de Brusselsesteenweg. Tot de eerste generatie bloemisten
van Melle behoorde onder meer oud-burgemeester Joseph De Coster.
Deze fietstocht werd uitgestippeld in het kader van het project « Flore de Gand ».
Dit project wordt uitgedragen door IDLab, de Plantentuin en het archief van de
Universiteit Gent en kon met subsidies van de Vlaamse Gemeenschap tot stand
komen. Meer info over het project via www.floredegand.be.

1 Een geluk bij een ongeluk?
Bij de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog
werd bloemisterij De Meter vernield samen met het
station van Merelbeke. Gelukkig vielen er toen geen
slachtoffers onder de familieleden.

in Merelbeke. Daar kreeg bloemist Julien Meirsschaert
een shrapnel (granaatscherf) in zijn voet. Gelukkig kon
die worden gered na een geslaagde operatie.
Sla linksaf naar de Lindestraat en ga dan rechts op naar
Kruisstraat. Ga vervolgens links naar het Gemeenteplan en
dan opnieuw links naar de Brusselsesteenweg waar je al
meteen enkele sporen van bloemisten in Melle kunt zien.

3 Pionier, bloemist en burgemeester
In de vroege twintigste eeuw kocht Joseph De Coster,
een van de pioniers onder de bloemisten in Melle en
tevens burgemeester van de stad tussen 1905 en 1911,
meerdere gronden op om zijn kinderen later van een
locatie te kunnen voorzien waar ze hun eigen bedrijf
zouden kunnen opstarten. Zijn ouderlijk huis verkocht
hij aan medebloemist Bier-Ankersmit.
Bloemisterij De Meter aan het station van Merelbeke.
Bron: Rolande Van Heden
Ga richting de Bloemstraat en sla vervolgens linksaf. Neem
nadien de Gontrode Heirweg op je linkerkant. Hier bevond
zich destijds de bloemisterij van Julien Meirsschaert.

2 Letterlijk voet bij stuk houden

Het ouderlijke huis van Joseph De Coster.
Bron: Rolande Van Heden

Plantenserres van de bloemisterij Meirsschaert.
Bron: Rolande Van Heden

Ook de bloemisterij Meirsschaert liep tijdens diezelfde
bombardementen van april 1944 veel materiële schade
op: kleine serres werden nadien hersteld en er werden
eveneens nieuwe, grotere serres gebouwd. De familie
zelf was tijdens de oorlog gevlucht naar kasteel Drory

De kroost van Joseph en diens echtgenote telde maar
liefst dertien kinderen. Een van hun zoons, André,
won het landbouwereteken van België in 1938, werd
ridder in de Orde van Leopold II in 1948 en tien jaar
later in de Kroonorde voor zijn medewerking aan de
Wereldtentoonstelling in Brussel toen. In 1976 kreeg
hij zelfs het Kruis van Officier. Paul De Coster ging
liever internationale uitdagingen aan: hij verzamelde
planten uit Denemarken, Marokko en Ivoorkust. Paul
wou altijd bij de eersten zijn wat betreft het ontdekken

van nieuwe soorten. Hij ontwikkelde de buitenlandse
scheutjes in zijn serres te Melle en commercialiseerde
de nieuwe producten. Over de Floraliën zei hij: “In de
wereld van de tuiniers zijn de Gentse Floraliën even
belangrijk als de botanische tuin van Singapore, zo
uitzonderlijk dat ze een lange reis waard zijn.”

4 In de voetsporen van de leraar
In de loop der jaren heeft de Tuinbouwschool zich
binnen tuinbouwmiddens een belangrijke plaats weten
te verzekeren. De school werd gesticht door Louis Van
Houtte, le prince des horticulteurs du XIXième siècle. Vanuit
zijn passie voor planten merkte hij dat de Belgische
tuinbouw enigszins werd geremd door een gebrek aan
wetenschappelijke kennis bij kwekers.

aan de Hofbouwlaan en Ledeganckstraat. De Eerste
Wereldoorlog bracht een crisis met zich mee voor de
tuinbouwschool die tijdens het interbellum, onder
groot protest, werd afgeschaft om in 1931 opnieuw te
openen. Toen ging ze ook over naar het Ministerie van
Openbaar Onderwijs. Omdat de school niet langer
terechtkon in de Hofbouwlaan verhuisde ze in 1937
naar kasteel Zwaenhoek te Melle dat werd gebouwd in
opdracht van baron Coppens enkele jaren voordien en
dat werd aangekocht door de staat.

Kasteel Zwaenhoek doet als hoofdgebouw van de school.
Bron: Julius Dosogne

In 1949 werd voor de honderdste verjaardag van de
Tuinbouwschool Melle een glasraam met een beeltenis
van Louis van Houtte geïnstalleerd in het salon van het
hoofdgebouw.

5 Meer dan gewoon een bloemist
Portretfoto van Louis Van Houtte.
Bron: Julius Dosogne

Om tuinbouwers op te kunnen leiden richtte hij in
1849 een tuinbouwschool op aan zijn eigen bedrijf dat
hij tien jaar eerder was begonnen met Adolphe Papeleu
in Gentbrugge. De school kende (inter)nationaal vrij
snel een zeer grote vermaardheid: overal uit Europa
schreven leerlingen er zich in. Rond 1871 trok de
‘Staatshofbouwschool’ weg uit Gentbrugge en werd ze
bij de toenmalige ‘Kruidtuin der Hogeschool van
Gent’ aangehecht. Eind jaren 80 van diezelfde eeuw
kwam ze in handen van het Ministerie van Landbouw
en werd ze ondergebracht in de Rijksnormaalschool

Het residentiële woonproject Ankersmit bevindt zich
op de site van het voormalige tuinbouwbedrijf van de
familie Ankersmit. Naar verluidt zou de familie sinds
in 1902 de bloemisterij in haar bezit hebben. Mogelijk
bevonden er zich destijds ook resten van een hoeve uit
de achttiende eeuw die nabij het vroegere Scheldeveer
aan de Zwaanhoek was gelegen. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd de familie Ankersmit verplicht om
groenten te kweken in hun bloemisterij. Werknemers
kregen speciale pasjes die het hen toelieten om te
mogen werken. Diderik Ankersmit was een verkozen
lid van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw
en Plantkunde, maar was eveneens een ridder van de
Orde van Oranje-Nassau en commissaris voor de
Nederlandse afdeling van de Gentse Floraliën.

kweekte azalea’s, orchideeën en andere bloemen, maar
ontwikkelde daarnaast ook een eigen, nieuwe soort
azalea. Verder ontwierp hij een prachtig bloementapijt
in Vaticaanstad en viel de familie verscheidene keren
in de prijzen tijdens de Floraliën. In 1950 was dat voor
de mooiste opstelling en in 1955 kreeg ze de medaille
van koningin Elizabeth toegekend.

Vrachtwagen met goederen voor de serres van Ankersmit.
Bron: Rolande Van Heden
Neem op je linkerkant de Akkerstraat en sla nadien rechtsaf
de Zwaantjesstraat in. Ook hier namen veel bloemisten hun
intrek, hoewel niet altijd is geweten waar hun bedrijf lag.

6 Een prijzenbeest krijg je niet klein
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 5 september
1943, werd er een luchtaanval uitgevoerd op Melle,
Merelbeke en Gentbrugge. Ook de bloemisterij van
Gerard Bier aan de Zwaanhoek werd er zwaar door
getroffen. Er viel een bom op diens grootste kas, een
aaneenschakeling van vijf serres. De krater was zes
meter diep en had een diameter van bijna tien meter.

Gerard Bier in een van zijn serres na de oorlog.
Bron: Rolande Van Heden

7 En de eerste prijs gaat naar ...

Eigen azaleavariëteit gekweekt door Octaaf Gillis.
Bron: Rolande Van Heden

Op de Gentse Floraliën van 1955 won bloemist Octaaf
Gillis de eerste prijs voor een eigen azaleavariëteit,
bekend als de Mevrouw Octaaf Gillis.
Serres van Gerard Bier na de luchtaanval op Melle.
Bron: Rolande Van Heden

De schade was immens, aan zowel de serres als de
orchideeën en bladplanten. Het totaal van meer dan
400.000 frank werd nooit volledig terugbetaald, maar
Bier bleef niet bij de pakken zitten: ook na de oorlog
zette hij, met veel succes, zijn activiteiten verder. Hij

8 Wanneer ondernemen in het bloed zit
Tijdens de landbouwcrisis had bloemisterij Reyns te
kampen met slechte betalers en zocht het bedrijf naar
andere manieren om geld te verdienen. Daarbij kwam
als snel het idee van een bloemenwinkel naar voren:
vrouw Bernadette volgde lessen bloemschikken aan de
Tuinbouwschool Melle en studeerde na drie jaar af.

vom bluhenden Weinberg. Zij werd door die officier van
de dood gered toen ze een Duits bevel tot stoppen
negeerde terwijl ze onderweg was met haar fiets: ze had
het bevel niet gehoord. Nog een ander oorlogsfeit deed
zich voor wanneer een hooggeplaatste legerofficier, die
zelf ook een bloemisterij had in Duitsland, planten
kwam kopen. Toeval of niet, maar op dat moment was
ook de belastingcontroleur ‘Hectoorke’ op het bedrijf
aanwezig. Deze Hector bekleedde een belangrijke post
binnen de Witte Brigade, een Belgische verzetsgroep,
maar dit was door geen enkele bloemist geweten.
Zicht op de serres van bloemist Reyns.
Bron: Rolande Van Heden

9 Gescheiden van je dierbaren
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de vader van
het gezin Van Helleputte krijgsgevangen genomen.
Zijn twee kinderen bleven hierdoor alleen achter op de
bloemisterij, waar de familie voor hen zorgde tot hun
vader terugkeerde. Na de oorlog bouwden ze samen
het bedrijf stilaan terug op.

Woning van het gezin Van Helleputte met de serres.
Bron: Rolande Van Heden
Ga naar links om opnieuw naar de Brusselsesteenweg te
gaan. Ook in dit deel van de steenweg kon je vroeger veel
bloemisten terugvinden onder wie Nestor De Koker.

10 Tweemaal van de dood gered
Het gezin van bloemist Nestor De Koker werd tijdens
de Tweede Wereldoorlog verplicht onderdak te bieden
aan Duitse officieren. Een van hen gaf bij zijn vertrek
een boek aan Nestors echtgenote Gabrielle, Der Pfarrer

Nestor De Koker samen met zijn vrouw en vrienden.
Bron: Rolande Van Heden

Het kwam tot een verbale ruzie tussen beide personen
en de Duitse officier, vergezeld van zijn ordonnans en
nog een andere officier, sprong woedend in zijn wagen
en riep nog dat dit feit niet zonder gevolgen zou
blijven. Reeds een uur later verscheen er een peloton
Duitse soldaten. Vader en moeder De Koker werden
tegen een muur gezet, klaar om gefusilleerd te worden,
en de bloemisterij werd volledig doorzocht. Omdat er
ook hier kinderen waren, werd er al eens kattenkwaad
uitgehaald. Zo had Roland, hun toen tien jaar oude
zoontje, er niets beter op gevonden dan achteraan de
bloemisterij een volledige muur te bekladden met verf.
Overal had hij hakenkruisen getekend. Wanneer twee
soldaten dit zagen, nam alles een andere wending en
werd de familie gespaard en vrijgelaten met de nodige
verontschuldigingen. ‘Hectoorke’ werd wel opgepakt
en zelfs gevangengenomen. Na dit voorval verliep de
belastingcontrole bij de bloemisten dan ook niet meer
zo soepel als voordien vaak het geval was.
Ga rechts naar de Zwaanhoeklos en sla vervolgens linksaf
naar de Oude Brusselse Weg. Daar had een collega en goede
vriend van Nestor De Koker, André Pieters, zijn bloemisterij.

11 Thuisbezorging, een dorstig karwei

Ga verder richting de Heusdenbaan en sla dan linksaf om de
Brusselsesteenweg over te gaan. En zelf in dit eerste deel
van de steenweg lagen bloemisterijen zoals die van Impens.

12 Wat je zelf doet, doe je meestal beter
Walter Impens deed, in tegenstelling tot anderen, het
onderhoud van zijn bloemisterij grotendeels zelf met
de hulp van zijn knecht. Daarnaast kon hij ook rekenen
op de hulp van familie. Walter installeerde zelfstandig
een automatische beregening in de serres.

Bloemist André Pieters aan het werk.
Bron: Rolande Van Heden

Samen met collega Nestor De Koker leverde André
Pieters planten bij klanten thuis. Nadien gingen ze vaak
samen nog enkele cafés bezoeken. Eenmaal werden ze
op de terugweg tegengehouden door de politie. Ze
zouden hen met de combi naar huis brengen. Toen ze
echter café De Roskam passeerden, zeiden de heren:
“Stop, zet ons er hier maar uit.” Wat de agenten ook
deden. Guy Pieters, de zoon van André, voltooide zijn
opleiding aan de Tuinbouwschool Melle en hielp mee
op de bloemisterij. Later richtte hij daar waar zijn vader
altijd werkzaam was geweest, zijn eigen bedrijf op.
Binnenin een van de serres van Walter Impens.
Bron: Rolande Van Heden
Ga via de Heusdenbaan verder naar de Merelbekestraat en
sla linksaf naar de François Spaestraat om dan je weg te
vervolgen richting de Begoniastraat. Je komt dan uit op de
Tuinstraat waar tal van bloemisten hun zaak hadden.

13 ‘The Queen of Azalea’ van Melle

Guy Pieters in zijn eigen tuinbouwbedrijf.
Bron: Rolande Van Heden

In 1969 liet bloemist Urbain De Koker de zaak over
aan zijn zoon Antoine. Samen met zijn vrouw stak hij
vaak het kanaal over om Engelse klanten te bezoeken.
Zijn echtgenote werd er the Queen of Azalea genoemd.
Rond 1980 zou de bloemisterij dan gedeeltelijk worden
overgenomen door Roland Schuerbeke die ze tot aan
de eeuwwisseling uitbaatte.

Het spreekt voor zich dat de bloemisten die tijdens de
fietstocht ter sprake kwamen, slechts een kleine fractie
vormen van de vele bedrijven die ooit gevestigd waren
in Melle. Onderstaande lijst bevat de namen van meer
dan veertig kwekers, maar wellicht is ook dit overzicht
allesbehalve volledig te noemen.

Serres van bloemist De Koker.
Bron: Rolande Van Heden

14 Verandering van spijs doet kweken?
Al in 1893 richtte Aloïs Colle de bloemisterij op. Zijn
dochter Irma huwde met Remi Van Den Hove die
de zaak uitbaatte tussen 1912 en 1950. Hierna namen
Marcel en Roger Van Den Hove het over tot 1982.

Marcel en Roger voor hun bloemisterij met begonia’s.
Bron: Rolande Van Heden

Voor hun woning hadden de twee broers enkele grote
begoniaperken. Daardoor sprong hun bloemisterij, in
tegenstelling tot de andere, vrijwel meteen in het oog.
Hun begonia’s werden onder meer gebruikt voor het
begoniafestival van Lochristi.
Ga verder richting de Nonnenwegel en neem op de rotonde
de tweede afslag naar de Merelbekestraat. Sla vervolgens
rechtsaf naar de Mellestraat om terug bij de start te komen.

ANKERSMIT Diderik, Brusselsesteenweg
AUDENAERT
AUMAN-HERMIE, Brusselsesteenweg
BAEYEN-LIEVENS, Molenweg
BIER Gerard, Zwaanhoek
BIER Pieter, Vlaschaard
BOTELBERGE Leopold, Brusselsesteenweg
BOUSSAER Frans en Joseph, Molenweg
COENRAETS Amatus, Wolvenstraat
COENRAETS Polydor, Lindenhoek
COUPÉ, Gontrode Heirweg
DE COSTER César, Brusselsesteenweg
DE COSTER Joseph, Brusselsesteenweg
DE COSTER Luc, Brusselsesteenweg
DE COSTER Omer
DE COSTER-VERSTRAETEN Polydore,
Brusselsesteenweg
DE KOKER Antoine, Tuinstraat
DE KOKER Nestor, Brusselsesteenweg
DE METER, Merelbekestationplein
DE VOS Jules, Brusselsesteenweg
DHAESE Gerard, Sint-Bavostraat
FRANCK Maurice, Vogelhoek
GEERS Gustaaf, Varingstraat
GILLIS Hugo, Zwaantjesstraat
GILLIS Octaaf, Zwaantjesstraat
GILLIS Victor, Zwaantjesstraat
IMPENS Walter, Brusselsesteenweg
LANGEROCK, Brusselsesteenweg
LIEVENS Isidoor, Tuinstraat
MATTELIN, Brusselsesteenweg
MATTELIN-CAMPENS, Akkerstraat
MEIRSCHAERT Julien, Gontrode Heirweg
PIETERS André en Guy, Oude Brusselse Weg
POELMAN, Zwaantjesstraat
REYNS, Zwaantjesstraat
UYTTENDAELE André en Benoît, Tuinstraat
VAN DE PUTTE Marcel, Brusselsesteenweg
VAN DEN HOVE Marcel en Roger, Tuinstraat
VAN HELLEPUTTE, Zwaantjesstraat
VERCAUTEREN Aloïs, Zwaanhoek
WOLF, Gontrode Heirweg

In 2013 bracht Rolande Van Heden, bestuurslid van de
heemkundige vereniging De Gonde vzw, met de steun
van het gemeentebestuur van Melle, Erfgoed Viersprong,
de Vlaamse overheid en Cera haar boek De geschiedenis
van de bloemisterijen te Melle uit. Hiermee brengt ze gelijk
een ode aan de vele bloemistenkwekers en -families die
het economische leven van de stad Melle in belangrijke
mate hebben vormgegeven sinds de negentiende eeuw.
Voor deze fietstocht diende het werk van Van Heden
werkelijk als een bron van inspiratie: veel van de foto’s
en verhalen zijn ontleend aan haar bijdrage alsook aan
de talrijke publicaties en artikels die in de loop der jaren
verschenen zijn in het tijdschrift De Gonde. Wie na het
fietsen doorheen Fleurig Melle de smaak te pakken heeft
en meer wil weten over het rijke horticulturele verleden
van deze stad, doet er dus zeker goed aan om dit boek
ter hand te nemen en zich mee te laten slepen door een
boeiende geschiedenis die duidelijk haar sporen heeft
nagelaten in het hedendaagse landschap.

