Kristof
Reweghs (41)
is getrouwd met Kim
Cuppens en heeft
drie kinderen. Hij
zit al zeventien jaar
in de fruitteelt en
experimenteert dit
jaar voor het eerst
met het kweken van
meloenen.
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VRIJ ONDERNEMEN

Sappige meloenen uit Limburg
De kans is groot dat er tijdens de hittegolf van de voorbije zomer ook bij jou een sappige, verfrissende meloen in de koelkast lag. Die meloenen worden oorspronkelijk gekweekt in warme gebieden
zoals Afrika en het Midden-Oosten, maar sinds dit jaar worden er ook in België geteeld. De primeur is
weggelegd voor Kristof Reweghs, een gepassioneerde fruitteler uit Hoeselt. “Naast aardbeien ben ik
dit jaar ook meloenen beginnen kweken, de warmere zomers zijn daar perfect geschikt voor.”
Kristof Reweghs en zijn vrouw, Kim Cuppens, zijn al meer dan zeventien jaar
fruittelers in Limburg. Tot vorig jaar hielden ze het steevast bij aardbeien, maar
sinds dit jaar kweken ze ook een nieuwe vrucht. “Je mag nooit op één paard
wedden, daarom moest er een tweede
fruitsoort bijkomen. Meloenen kwamen
op het ideale moment. Het eerste idee
was om frambozen of andere bessen te
kweken, maar dat bleek veel werk en
de markt is ook al erg verzadigd.”
De Mechelse veiling BelOrta kreeg de
vraag van enkele retailers om Belgische
meloenen te proberen kweken. “Wij
hebben ons onmiddellijk geëngageerd
om dat project mee vorm te geven. Het
teelsysteem is erg gelijkaardig aan dat
van aardbeien. De tunnels en de folie
zijn dezelfde, we hadden dus eigenlijk
al veel materiaal. Buiten de planten
hoefden we dus eigenlijk niets te investeren. Het klinkt tegenstrijdig, maar het
was een keuze zonder al te veel risico”,
zo verklaart Reweghs.

is, vraagt wel wat tijd. Gelukkig kunnen
we rekenen op seizoenarbeiders.”

Klimaat
De opwarming van het klimaat, en dus
ook van de serres, zorgt ervoor dat Kristof meloenen kan kweken. “Voor meloenen mag het wel écht warm zijn. Tropische temperaturen van vijfendertig
graden en meer zijn voor deze vruchten
geen probleem, integendeel. Voor de
aardbeien ligt dat anders. De vruchten
verbranden, worden te snel rijp en zijn
minder van kwaliteit. Daarnaast kan je
aardbeien ook niet plukken als het zo
heet is, want dan krijg je allemaal plekken op de vrucht. Met meloenen heb je
dat probleem niet, die zijn steviger en
hebben een veel dikkere schil.”

Aardbeien vs. meloenen

“Hadden ze mij tien jaar
geleden verteld dat ik
hier vandaag meloenen
zou kweken, ik had het
nooit geloofd”

“Aan meloenen is misschien iets minder werk, maar ik heb het toch serieus
onderschat. Het onderhoud is min
of meer gelijk, het grote verschil zit
hem vooral in het plukken. Wij willen
ons onderscheiden van buitenlandse
kwekers door volledig in te zetten op
de kwaliteit van de vrucht. Dat doen
we door de meloen volledig te laten
rijpen aan de plant. In het buitenland
worden ze groen geplukt en moeten ze
nog rijpen op weg naar hier. Op zoek
gaan naar een meloen die perfect rijp

Meerdere Haspengouwse collega’s
anticiperen op de klimaatverandering,
ziet Kristof. “Hadden ze mij tien jaar
geleden verteld dat ik hier vandaag
meloenen zou kweken, ik had het nooit
geloofd. Je merkt als fruitteler zeer
goed dat het klimaat verandert. Zo zijn
ze hier in de buurt ook abrikozen en
pruimen aan het kweken. Er zijn zelfs
wijnbouwers uit Frankrijk die naar hier
komen om samen te werken, omdat
onze vruchten kwalitatief beter aan het
worden zijn.”
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Proefjaar
“Het is natuurlijk nog vroeg, maar de
eerste signalen zijn alvast positief”,
evalueert Kristof. “Op het einde van
het seizoen gaan we de rekening maken en alle voor- en nadelen afwegen.
Het staat echter wel vast dat we er volgend jaar mee doorgaan, want na één
jaar kan je nog niet weten of meloenen
hier al dan niet een toekomst hebben.
We hebben er wel voor gekozen om van
bij het begin een vrij groot aantal te
kweken. Er moeten voldoende meloenen beschikbaar zijn om de aandacht
van de consument te trekken. Je kan
niet afkomen met twintig meloentjes
per week.”
Enkele weken na het einde van de
oogst maakten Kristof en Kris Jans, van
veiling BelOrta, de balans op. In totaal
werden er meer dan 18.000 meloenen
verkocht. De ideale meloen weegt
tussen 400 en 1800 gram. Dit jaar zijn
er nog te veel kleine meloenen op de
composthoop beland. Die verspilling
willen ze volgend jaar voorkomen.

Test van de redactie
Onze redactie nam de proef op de
som en deed een smaaktest. Wij
kunnen alvast bevestigen dat de
meloenen van eigen bodem een
heerlijke, volle en sappige smaak
hebben!
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