OUROBOUROS
Biologisch-dynamisch tuinbouwbedrijf Ourobouros
ontvangt groepen.
Boek je bezoek ruim op voorhand.

Contact en info:

Adres: Dikkelsebaan z/n - 9630 Zwalm (Dikkele)
Tel. 055 49 58 55
info@ourobouros.be
www.ourobouros.be
Net buiten het gezellige dorpje Dikkele, gelegen in de
Zwalmstreek, vind je een biologisch-dynamisch
tuinbouwbedrijf. Naast de fijne biologische
groenteteelt die ongeveer 1,5 ha omvat en waarbij
deze tuinders specifieke aandacht hebben voor oude
rassen, is er nog 3,5 ha boomgaard waarvan een
belangrijk gedeelte hoogstam is. Deze
hoogstamboomgaard leveren appels voor de
bereiding van appelsap en cider, en wordt begraasd
door een kleine kudde schapen.
De grond waarop de groenten verbouwd worden, is
leem. De opkweek van het plantgoed wordt
grotendeels op het bedrijf zelf gedaan. Daarvoor
worden zoveel mogelijk zaadvaste (niet-hybride)
rassen met een goede smaak en weerstand, die
biologisch vermeerderd werden, gebruikt. Gespreid
over een gans jaar kweekt Ourobouros ruim 40
verschillende soorten groenten in. Natuurlijk zijn daar
de gewone gekende groenten bij, maar het bedrijf
heeft zich ook gespecialiseerd in minder gekende en
oude groenten en kruiden, zoals: warmoes,
winterpostelein, rucola, basilicum, koriander, .. .
Daarnaast zijn er 4 grote tunnels waarin
verschillende soorten tomaten, paprika’s, en
aubergines, gekweekt worden. Daarnaast telen zij ook
verschillende soorten fruit: voornamelijk appels en
aardbeien, maar ook pruimen, kersen en mispels!
De tuinders van dienst zijn Karel Houdmont en Sofie
De Valck.
De Ourobouros is een wezen dat in verschillende
mythologieën terugkomt. Het is een slang dat in zijn
eigen staart bijt en zo symbool staat voor de
eeuwigdurende cyclus van het leven. Met de
wisseling van de seizoenen winter, lente, zomer,
herfst als metafoor voor dood, wedergeboorte, groei

en het vruchtbare volle leven.
De Ourobouros staat dus symbool voor het
kringloopdenken dat in de biologische landbouw zo
belangrijk is en waar zij binnen het bedrijf heel veel
aandacht aan schenken. In het logo omcirkelt de
Ourobouros een boom, de levensboom, met haar
wortels in de aarde en haar kruin naar de hemel
gericht. Ze is de verbinder tussen hemel en aarde en
met in het centrum de zon, bron van alle leven.
Zo proberen zij zoveel mogelijk seizoensgroenten te
telen. Ook de zorg voor het landschap maakt deel uit
van hun visie op het boeren. Daarom kiest
Ourobouros ervoor om het bedrijf te omgeven door
gemengde hagen. Deze natuurlijke
landschapselementen hebben ook praktische
voordelen voor de bedrijfsvoering, aangezien er
hierdoor ook ruimte en voedsel gecreëerd wordt voor
de natuurlijke vijanden van allerhande schade
verwekkende beestjes zoals bladluizen, rupsen,
wantsen …
Een ander belangrijk facet is de selectie van
zaadvaste landrassen van een aantal gewassen
(erwtjes, tuinboon, wortels...) Op die manier houdt
Ourobouros een deel van de zaadteelt- en selectie in
eigen handen.
Dit is geen overbodige luxe in een tijd waarin enkele
multinationals bijna de volledige markt van zaden
beheersen. Op dit bedrijf wordt er ook veel belang
gehecht aan de energetische kwaliteit van de
gewassen:
“De mens moet niet alleen fysiek gevoed worden, ook
energetische en spirituele voeding zijn belangrijk om
je gezond en wel te voelen.

Rekegemstraat 26 – 9630 Zwalm (Munkzwalm)
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