
 
 

 
Activiteiten 2020-2021 
 
 
Door de COVID-19 Pandemie, die in Nederland in maart 2020 uitbrak, zijn er minder activiteiten 
geweest dan gepland. Er is veel overleg op afstand gevoerd, via Skype of andere online-
systemen. 
 
 
Onderwerpen die bij de cultuurgroep Rozen hoge prioriteit hebben: 
- Gewasbeschermingsmiddelen en mineralen:  

om de belangen van de rozen te behartigen neemt minimaal één rozenkweker deel aan de 
CEMP Adviescommissie, waarbij de knelpunten van de rozen ter bespreking ingebracht 
worden, zodat aan oplossingen gewerkt wordt. 
Naast alle resultaten wat middelen betreft, benoemen we twee belangrijke resultaten:  
LVS: met veel energie en inzet is het met ondersteuning vanuit de CEMP Coöperatie gelukt 
dat de LVS-techniek per 24 december 2020 als erkende techniek op de DRT-lijst (Drift 
Reducerende Technieken) is gekomen. 
Toepassing Squall: met toepassing van de hechter en anti-drift hulpstof Squall (waarbij wel 
een registratiesysteem op de spuitmachine gebouwd moet zijn), voldoet de spuit met 
dezelfde doppen aan een hogere emissiereductie klasse, hetgeen weer meer mogelijkheden 
voor de kwekers biedt. 

 
- Floriade Almere 2022:  

De cultuurgroep Rozen die ondersteund wordt vanuit Anthos, wil zich met een inzending op 
de Floriade profileren en promoten. Dit gebeurt in samenwerking met de LTO cultuurgroep 
Rozen, waarbij enkele LTO-rozenkwekers en de secretaris betrokken zijn bij gezamenlijk 
overleg en voorbereiding.  
 

- Beregening tijdens droogte: 
Mede door de LTO-lobby is het mogelijk gebleven dat de kapitaalintensieve teelten, 
waaronder de rozenteelt, beregend kunnen worden. 
 

- CAO onderhandelingen: 
Voor de sector is het belangrijk om een CAO te hebben waarbij er ruimte gerealiseerd blijft 
om te kunnen ondernemen. Vanuit de regiobestuurders waar de input vanuit de 
rozenkwekers duidelijk in wordt meegenomen, worden de belangen in de 
werkgeverscommissie Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen ingebracht, zodat dit weer in 
de regiegroep cao open teelten terechtkomt. De regiegroep geeft aan de CAO 
onderhandelaars vanuit werkgevers aan, wat de eisen zijn vanuit onze sector. 
 

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

Vertegenwoordiging Breed Bestuurlijk Overleg (BBO): 
Drie keer per jaar vindt het BBO plaats. Dit is een overleg waarbij de LTO Vakgroep Bomen, 
Vaste planten en Zomerbloemen en enkele leden van de cultuurgroepen aan deelnemen. Het 
doel is om een goede verbinding te hebben tussen de cultuurgroepen en de vakgroep, waardoor 
wederzijds knelpunten en informatie besproken kunnen worden. 
Vanuit de rozen nemen Patrick Wijnhoven en Hans de Swart deel aan dit overleg om de 
belangen van de rozenkwekers te vertegenwoordigen. 
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Studiegroep Rozen: 
De LTO-studiegroep Rozen wordt begeleid door Dirand van Wijk van Compas Agro. Ondanks 
de lockdowns vanwege corona, heeft een bijeenkomst van de studiegroep, met wat 
verschuivingen, plaats kunnen vinden in 2020. 
 
 
Geplande activiteiten 2021 

 De bijeenkomsten van de studiegroep Rozen zullen als de coronaregels dit toestaan, 
gewoon doorgaan. 

 Floriade Almere: hieraan wordt ook in 2021 aan gewerkt om de aanplant van rozen en 
de inrichting van de inzending vorm te geven. 

 Rozenactiviteit: het doel is om in het najaar ergens rond september een bijeenkomst te 
organiseren voor de rozenkwekers. Mogelijk kan deze bijeenkomst op de Floriade 
plaatsvinden, zodat tevens de voortgang van de inzending van de rozenkwekers 
bekeken kan worden. Aan deze bijeenkomst wordt nog gewerkt en zal ook mede 
afhankelijk zijn van de coronaregels. 

 
 
 
 
 
 

 


