
 

 
 

 
  

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 Fruitgewassen heeft veel overleg op afstand gevoerd, via Skype of 
andere online-systemen. Twee keer toen het nog kon, is het bestuur fysiek bij elkaar geweest. 
 
Onderwerpen die bij het bestuur van de cultuurgroep hoge prioriteit hebben: 
- Gewasbeschermingsmiddelen en mineralen:  

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

- Floriade Almere 2020:  
Door veelvuldig contact tussen de cultuurgroep en de Floriade wordt er aan gewerkt om de 
Fruitgewassen ook op de Floriade geplant te krijgen, 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 fruitgewassen hierin meegenomen worden. 

- Deelnamen in Commissies: 

 Deelname in sectorrraad boomkwekerij Naktuinbouw 
 Deelname in adviescommissie fruitgewassen Naktuinbouw 

 
Ledenactiviteiten 2020: 
- De algemene ledenvergadering gepland in december 2020 is vanwege corona uitgesteld. 
- Studiegroep Fruitgewassen heeft in 2020 als gevolg van corona geen enkele bijeenkomst kunnen 

hebben. 
- Excursie Servië: ook de geplande excursie is uitgesteld vanwege corona. 

 
Activiteiten 2020 
- De Elite Grootfruitdeelnemers (bestaat uit leden en niet-leden en is ontstaan op initiatief van de 

cultuurgroep Fruitgewassen en in een goede samenwerking met Naktuinbouw opgezet) zijn op 15 
september 2020 bij elkaar geweest om verder inhoud te geven aan het Elite-systeem. Daarnaast 
is tijdens deze bijeenkomst een stuurgroep opgericht die voorstellen doet voor de besteding van 
het geld dat deelnemers aan Elite Grootfruit bijeenbrengen. Dit gebeurt middels een hectare-
bijdrage die Naktuinbouw int. De stuurgroep is op15 oktober 2020 bij elkaar geweest. 

-      Ketenaanpak Vruchtboomkankeronderzoek: diverse leden waaronder ook bestuursleden, 
hebben deelgenomen aan diverse werkgroepen en bijeenkomsten voor het kankeronderzoek, 
dat verrassende resultaten heeft opgeleverd en waarmee we zeker willen doorgaan als het aan 
de boomkwekers ligt. Vanuit het Elite-systeem wordt veel geld geinvesteerd in dit onderzoek. 

-      Exportmogelijkheden naar China en Rusland: Vanuit de cultuurgroep is eraan gewerkt om de 
export naar Rusland en China te vergroten en meer mogelijk te maken. 

- Cursus Fruitteelt: In 2020 zijn voor de cursus Fruitteelt 7 cursusdagen gehouden.  
 

Geplande activiteiten 2021 
Het aantal activiteiten zal volledig afhankelijk zijn van coronamaatregelen. Als het te lang duurt voordat 
de omstandigheden een fysieke bijeenkomst toelaten, zal gekeken worden naar een digitale 
bijeenkomst of in de vorm van een webinar. 
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 Contact: Gerrit Peeters gerrit@ltobomen.nl tel: 06-25120007 
 

Geplande ledenactiviteiten: 

 Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  

 Bijeenkomsten studiegroep Fruitgewassen: zodra de omstandigheden dit toelaten, anders 
kiezen we voor digitale bijeenkomsten. 

 De Elite Grootfruitdeelnemers zullen een bijeenkomst plannen. 

 Ketenaanpak Vruchtboomkankeronderzoek: ook zal de inzet van de betreffende werkgroepen 
plaatsvinden. Het 4-jarig onderzoek zal halverwege 2021 stoppen. De cultuurgroep zal samen 
met de leden en deelnemers bekijken of we vervolgonderzoek nodig vinden. 

 Excursie Servië: indien de omstandigheden het toelaten wordt dit weer opgepakt. 

 Ledenbijeenkomst met actuele en interessante onderwerpen zal georganiseerd worden. Het 
liefst een fysieke bijeenkomst. Lukt dat vanwege corona niet, dan wordt gekeken of dit ook 
digitaal kan. 
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