
 
 

Activiteiten 2020-2021 
 
 
Door de COVID-19 Pandemie, die in Nederland in maart 2020 uitbrak, zijn er fors minder 
bijeenkomsten geweest dan gepland.  
 
Het bestuur van de cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen (ook wel laanbomen genoemd) 
heeft veel overleg op afstand gevoerd, via Skype of andere online-systemen. 
 
Onderwerpen die bij het bestuur van de cultuurgroep hoge prioriteit hebben: 
- Gewasbeschermingsmiddelen en mineralen:  

om de belangen van de Laanboomkwekers te behartigen nemen minimaal twee leden vanuit 
de laanbomen deel in de CEMP Adviescommissie, waarbij zij de knelpunten van de 
laanbomen ter bespreking inbrengen, zodat aan oplossingen gewerkt wordt. 

- Spuittechniek met 75% emissiereductie in boomkwekerij per 1-1-2021 verplicht:  
Zeker in de hoge bomen is nog geen erkende en werkende techniek door de Techniek 
Commissie Toelatingen (TCT) erkend. Op initiatief van de cultuurgroep Laanbomen is samen 
met Tree Centre Opheusden een actie gestart om samen met diverse partijen, zoals SKL, 
Damcon en adviseurs, naar een oplossing te werken. Als gevolg hiervan is Damcon bezig om 
de mastspuit die jaren geleden ontwikkeld is, verder te ontwikkelen en praktijkrijp te maken. 

- Floriade Almere 2020:  
Door veelvuldig contact tussen de cultuurgroep en de Floriade staan de meeste bomen al 
aangeplant op de Floriade, waarmee de sector tijdens de Floriade goed vertegenwoordigd is 
en gepromoot wordt. 

- Werkgroep duurzaamheid:  
De cultuurgroep is vertegenwoordigd in de Vakgroep-werkgroep Duurzaamheid, zodat ook 
de belangen van de laanbomen hierin meegenomen worden. 

- Bomenboek Normeninstituut: de cultuurgroep is betrokken geweest bij dit boek en heeft 
corrigerende input gegeven aan het Normeninstituut, waarmee een aantal minder praktische 
zaken en onduidelijkheden in het boek verbeterd worden. 

- Samenwerking met Tree Centre Opheusden (TCO) 
De samenwerking met TCO is geïntensiveerd en dit zal in 2021 voortgezet worden. 
 

Vertegenwoordiging in commissies: 
- Commissie sortiment, tevens jury Boom van het Jaar 
- Adviescommissie Bos- en Haagplantsoen en Laanbomen Naktuinbouw 
- Voortgang CAO 
- De Groene stad 
-  

Ledenactiviteiten 2020: 
- De algemene ledenvergadering voor december 2020 is vanwege corona uitgesteld. 
- Boom van het jaar 2021: in oktober is het proces voor het kiezen van Boom van het jaar 2021 

gestart. Het thema is “Luchtzuiverende Bomen”. Pinus nigra nigra is verkozen tot Boom van 
het Jaar 2021 en zal op een poster over dit thema prominent worden afgebeeld. De poster 
wordt dit voorjaar verspreid en meegestuurd met De Boomkwekerij en Tuin en Landschap. 

 

Geplande activiteiten 2021 
Het aantal activiteiten zal volledig afhankelijk zijn van coronamaatregelen. Als het te lang duurt 
voordat de omstandigheden een bijeenkomst toelaten, zal gekeken worden naar een digitale 
bijeenkomst of in de vorm van een webinar. 
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Geplande ledenactiviteiten: 

 Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  

 Nauwe samenwerking met de laanboomstudiegroepen 

 De samenwerking met Tree Centre Opheusden zal verder geïntensiveerd worden. 

 Commissie Sortiment/bomennetwerk zal zich op initiatief van de cultuurgroep laanbomen 
intensiever gaan bezighouden met sortiment. 

 De cultuurgroep zal zich inzetten om zo snel mogelijk in 2021 aan een oplossing te werken 
voor de verplichte 75% emissiereductie bij het toedienen van 
gewasbeschermingsmiddelen in de hoge laanbomen. 

 Oprichting themagerichte studiegroepen. 
 


