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Activiteiten 2020-2021 
 
Door de COVID-19 Pandemie, die in Nederland in maart 2020 uitbrak, zijn er fors minder 
bijeenkomsten geweest dan gepland.  
 
 

Onderwerpen die voor de siergewassen hoge prioriteit hebben: 
- Gewasbeschermingsmiddelen en mineralen:  

Om de belangen van de siergewassen te behartigen neemt Jan de Bruin, sierkweker uit 
Boskoop, deel in de CEMP Adviescommissie. De vertegenwoordigers van de cultuurgroep 
Bos- en Haagplantsoen nemen ook de belangen van alle sierteelt haagplantenkwekers 
mee. Daarnaast zijn ook teeltadviseurs die in de sierteelt adviseren, in de adviescommissie 
vertegenwoordigd. Deze groep van vertegenwoordigers brengen de knelpunten van de 
siergewassen ter bespreking in, zodat aan oplossingen gewerkt wordt. 

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

- Internationale Leveringsvoorwaarden en de HBN voorwaarden 
In 2020 heeft vanuit de vakgroep een update plaatsgevonden van zowel de Internationale 
Leveringsvoorwaarden als ook van de HBN-voorwaarden. De Internationale 
Leveringsvoorwaarden zijn in verschillende talen beschikbaar en exclusief voor de LTO-leden 
op te vragen via info@ltobomenenvasteplanten.nl 

- Deelnamen in het bestuur van de LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen: 
De siergewassen zijn sterk vertegenwoordigd in het bestuur van de vakgroep, namelijk 
door de personen Remco Beekers en Sander Hendrikx. Beide hebben een sierteeltbedrijf. 
 

Ledenactiviteiten 2020: 
- In 2020 hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden van de drie siergewassen-

studiegroepen in Noord-Brabant en de studiegroep in Oost-Nederland. Door de coronaregels 
moest soms geschoven worden met de data, en vond ook een enkele keer een digitale 
bijeenkomst plaats. 

- Begin oktober stond een bijeenkomst gepland over certificering, waarbij sprekers vanuit de 
afzet uitgenodigd waren en sprekers die een toelichting gaven over verschillende certificaten. 
Vanwege de coronaregels is deze bijeenkomst op het laatste moment uitgesteld. 

- De kennis- en netwerkdag van de Vakgroep die gepland stond in december 2020, is vanwege 
corona niet doorgegaan. 

 
 

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. 
 
Geplande ledenactiviteiten: 

 Kwekers van haaggewassen kunnen zich ook aansluiten bij de cultuurgroep Bos- en 
Haagplantsoen en ook deelnemen aan de activiteiten van deze cultuurgroep. Indien u 
intensief betrokken wilt worden bij deze cultuurgroep, kunt u dit in een mailtje naar 
info@ltobomenenvasteplanten.nl kenbaar maken. 
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 Contact: Gerrit Peeters gerrit@ltobomen.nl tel: 06-25120007 
 

 
 

 Per 1 januari 2021 is Arno Engels, voorheen ruim 20 jaar werkzaam als redacteur bij 
het vakblad De Boomkwekerij, voor anderhalve dag per week in dienst getreden om 
voor de vakgroep te kunnen werken. Een van zijn belangrijkste taken zal zijn het 
organiseren van activiteiten voor leden van de cultuurgroep Siergewassen. Hij heeft 
alvast het Buxus-webinar georganiseerd, op 24 maart met diverse sprekers uit 
binnen- en buitenland over ontwikkelingen en de toekomst van de Buxus-teelt. 
Daarnaast is hij specifiek bezig om jongeren tot de vak- en cultuurgroep te binden. 
Heeft u suggesties voor een bijeenkomst, dan kunt u mailen naar arno@ltobomen.nl. 

 Webinar over certificering. Afhankelijk van de coronaregels zal ergens eind mei of begin 
juni een webinar gehouden worden over certificering. Dit komt voort uit de Cultuurgroep 
Vaste planten, maar zal ook interessant zijn voor kwekers van siergewassen. 
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