
De laurier of laurus nobilis is famillie van de lauracae 
en van origine afkomstig uit het Middellandse Zeege-
bied (Griekenland, Turkije, Georgië). In de Griekse 
Oudheid werd de laurierboom gewijd aan Apollo, de 
god van poëzie, profetie en genezing. In onze streken 
is de laurier een oranjerieplant, al lijkt daar door de re-
cente opwarming en milde winters zeker in de kustre-
gio enige verandering in te komen. Laurieren kunnen 
makkelijk honderd jaar en meer worden en hoogtes van 
7 tot 9m bereiken, de planten verdragen een temperatuur 
tot ca – 5° C.

De laurierplant heeft ook enorm veel symbolische 
betekenissen. Reeds van in de oudheid was de laurier 
het symbool voor de overwinning, overwinnaars werden 
getooid met een lauwerkrans.  De plant was tevens het 
symbool voor de eeuwigdurende liefde en een laurier 
aan weerszijden van de ingang van een woning zou de 
boze geesten en de bliksem afweren.

Naast de gekende keukentoepassingen, is de laurier ook 
in de geneeskunde een veelgebruikt middel : aandoenin-
gen van de luchtwegen, artritis, griep, tandpijn, zweet-
afdrijvend... Er zijn eveneens toepassingen in de par-
fumerie en bereiding van alcoholische dranken (vermout 
) bekend. Heden ten dage worden monumentale exem-
plaren nog steeds bij grote feestelijkheden als stijlvolle 
versiering en statussymbool gebruikt.

Na WO I kreeg de unieke monocultuurteelt in de Brugse 
regio een zware klap, heel wat voorraad was door de 
bezetter in beslag genomen en een paar strenge winters 
deden de rest. Het zou tot 1922 duren vooral de teelt 
zich enigszins hernam. WO II bleek voor tal van kwek-
ers de druppel die de emmer deed overlopen, slechts een 
aantal bedrijven volhardden en konden door hard labeur 
de kennis en teelt vrijwaren. Eind de jaren zeventig en 
jaren tachtig waagden ook enkele nieuwe tenoren zich 
op het terrein van de eens zo succesvolle lauriercul-
tuur en mede dankzij hun inspanningen kan de Brugse 
laurier (laurus Brugensis) opnieuw in al zijn glorie en 
prachtige vormen geproduceerd en wereldwijd geëx-
porteerd worden. 

De laurierteelt rond Brugge leeft nog steeds !
Alhoewel na de tweede wereldoorlog de meeste laurierwekers rond de Brugse rand het bijzonder moeilijk kregen en 
velen de handdoek in de ring wierpen, houden een select aantal laurierkwekers in de regio het vaandel nog steeds 
hoog. Met Lauricaplants uit Jabbeke beschikt onze regio nog steeds over een van de wereldmarktleiders !

LAURETUM
te Jabbeke

Net voorbij de dorpskom van Sijsele, gelegen langs de Gentse Steenweg en achteraan begrensd door de oude 
treinbedding naar Maldegem, ligt de huidige Laurierkwerij Van Hollebeke nv . 2008 foto Dirk Staels

Zicht op een deel van de velden en winterserres van kwekerij Van Hollebeke te Sijsele, foto genomen vanaf 
de oude spoorwegbedding . - 2008  foto Dirk Staels

Zicht op de velden van sierplantenkwekerij Geert en Ingrid Devrieze - Luyssen, gelegen in de Schewe-
gestraat 6 te Wingene. Bedrijf opgestart in 1985, met als hoofdteelt laurus nobilis, aangevuld met cultivars 
van Viburnum .  Foto Geert Devrieze

Foto’s van laurieren op kwekerij Laurica plants te Jabbeke . Opgericht in 1970 groeide het bedrijf op enkele decennia uit tot het groot-
ste Belgische productiebedrijf van laurier.  Als een van de wereldmarktleiders is Lauricaplants  niet alleen actief in productie maar 
tevens in verhuur van monumentale laurieren voor prestigieuze evenementen. - foto’s Laurica Plants


