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Stagebezoek in Oostenrijk mei 2022 

LANGE STAGE 7 SENSE AGRO-EN GROENMANAGEMENT 

  
Wannes loopt stage in Oostenrijk bij het bedrijf Gartenbau Kerschdorfer GMBH in het 

Oostenrijkse Stumm (Zillertal). Het bedrijf is hoofdzakelijk gespecialiseerd in het aanleggen 

en onderhouden van tuinen rond hotels. De laatste jaren hebben ze ook meer werk met het 

aanleggen van daktuinen en projecten met parken en speelpleinen rond de bergstations van 

skiliften die in de zomer gebruikt worden door wandelaars en families met kinderen. 



  
Ik werd er gastvrij onthaald door de bedrijfsleider, mr. Kerschdorfer en zijn rechterhand 

Judith, die instaat voor de planning van het volledige team van tuinaanleg en -onderhoud. Het 

bedrijf telt ongeveer een 50-tal personeelsleden tewerkgesteld in tuinaanleg, tuinonderhoud 

en 3 tuincentra in de regio. Ze hebben ook een eigen tuin- en landschapsarchitect voor de 

plannen. 

  
De locatie waar Wannes zijn stage doet is de startplaats van de tuinafdelingen maar ook een 

kwekerij van eenjarigen en balkonplanten. Van hieruit gaan de opgekweekte planten dan naar 

de andere locaties om te verkopen. Ook worden deze balkonplanten in plantenbakken gezet 

die dan naar de hotels vertrekken waar de firma het onderhoud doet. 

  

Er is ook een grote 
collectie aanwezig van 
speciale (vorm)bomen en 
struiken, deze worden 
door het bedrijf 
uitgekozen in kwekerijen 
en hier geplaatst zodat de 
klanten in het bedrijf 
kunnen komen kiezen. 
 
Hotels plaatsen deze als 
eyecatcher in de tuin of 
als potplant in een grote 
bak op het terras. 

 



Het bedrijf heeft al enkele jaren een eigen 
waterkrachtcentrale. Ze liggen op een helling en 
maken gebruik van een bron die bovenop de berg 
ligt en voor een constante waterstroom zorgt via 
een buis van ca. 1km.  
 
De elektriciteit die ze zelf niet gebruiken wordt 
verkocht als groene stroom aan de 
energiemaatschappij. 
 

 
Ze hebben een zeer groot werkgebied, sommige werven liggen zelfs enkele honderden 

kilometers ver.  

Het bedrijf ontvangt graag studenten van de afdeling tuinaanleg van 

de tuinbouwschool in de omgeving van Wenen (dat is de kortst bij 

gelegen tuinbouwschool) in de hoop dat ze er goed opgeleide personen 

van kunnen maken die daarna dan eventueel in dienst kunnen treden. 

Bij het afscheid ontving ik een 
pakketje met 2 heerlijke lokale 
likeurtjes. De zaakvoerder was blij 
met Wannes zijn aanwezigheid en 

ziet een verdere 
samenwerking met De 
Wijnpers zeker nog zitten. 
 
 

Na het bezoek aan het bedrijf 
bezocht ik Wannes ook nog tijdens 
zijn werk in een particuliere tuin.  
  

 

 

 

 

  



Cultuuruitstappen 

Een bezoek aan het prachtige ‘Nationalpark Hohe Tauern’ was zeker en vast de moeite. 

Tijdens het afleggen van heel wat hoogtemeters was de prachtige voorjaarspracht te 

bewonderen, samen met een watervalachtige bergrivier. Op de terugweg hielden de typische 

Oostenrijkse koeien met bel ons nog even tegen. 

  

  

 



 

De autorit van zo’n 35km langs de ‘Zillertaler 
Hohenstrasse’ was een mooie ervaring om zigzaggend 
langs smalle wegjes vrij stijl de bergen in te rijden. Met 
op het einde een fenomenaal uitzicht over de 
Zillertaler Alpen vanop 2020m hoogte.  
 
In de Zillertaler Arena waagden we ons eerst aan een 
afdaling via de rodelbahn. Het ‘kind’ kwam toch wel 
weer een beetje in ons boven op dat moment. 
 
Daarna zijn we naar zo’n 1700m hoogte gegaan met de 
kabelbaan om daar een stevige wandeling te maken. 
Onderweg kwamen we langs de ‘Fichtensee’, een 
opvangbakken van het smeltwater, dat in de winter 
dienst doet als waterbuffer voor de sneeuwkanonnen 
en in de zomer kan je er heerlijk in zwemmen. 

  

  

 



  

 

Er was in Munster een treffer van oldtimer 
tractoren, hier zijn we ook even een kijkje 
gaan nemen als tussenstop van onze reis 
naar de Achensee. Dit is het grootste meer 
van Tirol wat vrij recreatief benut wordt 
door kite-surfers, zeilers, duikers en 
zwemmers.  

Een pintje drinken op het terras in de 
stralende zon kon vanzelfsprekend niet 
ontbreken. 

  

Op het einde van de dag zijn we dan een simpele maar vooral grote en erg lekkere Wiener 

Schnitzel gaan eten. 
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