
 

   
 

 
Activiteiten 2020-2021 
 
Door de COVID-19 Pandemie, die in Nederland in maart 2020 uitbrak, zijn er fors minder 
bijeenkomsten geweest dan gepland. In 2020 hebben geen bijeenkomsten plaatsgevonden vanuit de 
‘Studiegroep Vaste Planten Duurzaamheid’ en ‘Studiegroep Vaste Planten Sortiment’. 
 
Het bestuur van de cultuurgroep Vaste Planten heeft veel digitaal overleg gevoerd, via Skype of 
andere online-systemen. 
 
Onderwerpen die bij het bestuur van de cultuurgroep hoge prioriteit hebben: 
- Ruimteproblemen Stibosplein: het Stibosplein krijgt als gevolg van meer activiteiten en steeds 

groter wordende vrachtwagens steeds meer ruimteproblemen. In overleg met het Stibos wordt 
bekeken hoe dit opgelost kan worden. 

- Gewasbeschermingsmiddelen en mineralen: om de belangen van de vaste plantenkwekers te 
behartigen neemt Theo Vilier deel in de CEMP Adviescommissie, waarbij hij de knelpunten van de 
vaste plantenkwekers ter bespreking inbrengt, zodat aan oplossingen gewerkt wordt. 

- Floriade Almere 2020: Peter Heutinck is de verbinding tussen het bestuur en de Floriade zodat de 
vaste planten ook optimale promotie krijgen op de Floriade. 

- Invasieve exoten: Aad Vollebregt houdt de ontwikkelingen nauw in de gaten om ervoor te zorgen 
dat er niet plotseling een belangrijke vaste plant op deze lijst komt en niet meer geteeld mag 
worden in de EU. 

- Werkgroep duurzaamheid: Aad Vollebregt is als vertegenwoordiger vanuit de vaste plantenkweker 
voorzitter van de werkgroep Duurzaamheid. 

- Studieclub jonge vaste plantenkwekers: In de Achterhoek is een studieclub voor jonge vaste 
plantenkwekers gestart, waarbij de scholingsconsulent betrokken is. 

- Materialen commissie: vanuit de cultuurgroep wordt deelgenomen in deze commissie 
- Deelname aan de Adviescommissie van de Naktuinbouw 
- Werkgeverscommissie Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen 
- Perennial Power  
 
Ledenactiviteiten: 
- Spuitlicentieverlenging: Op donderdag 20 augustus heeft een goed geslaagde spuitlicentie 

verlengingsbijeenkomst plaatsgevonden op het bedrijf van Theo Vilier te Boerdonk-Erp. Er was 
een goede opkomst, maar dat kon ook niet anders met het interessante thema ‘Weerbaar telen’ 
dat verzorgt werd door René van Gastel van Groeibalans. 

- Cursus Vaste Planten teelt is twee keer door René van Gastel gegeven: maar door corona is deze 
uitgesteld. 

- De informatiebijeenkomst Certificering die gepland stond op 7 oktober was georganiseerd en 
kende vele aanmeldingen. Toch moest deze bijeenkomst vanwege toenemende coronadruk 
uitgesteld worden. Zodra de omstandigheden het in 2020 toelaten, wordt deze bijeenkomst 
opnieuw ingepland en georganiseerd. 

- De Algemene Ledenvergadering van 2020 wordt vanwege corona doorgeschoven naar het einde 
van 2021 

- Kleur van de potten  
- Vertegenwoordiging in de ISU 
- Bijeenkomst biologische teelt 
 

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. 
 
Geplande ledenactiviteiten: 

 Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  

Cultuurgroep 
Vaste Planten 
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 Informatiebijeenkomst certificering 

 Spuitlicentie bijeenkomst 

 Studiegroep duurzaamheid 

 Studiegroep assortiment 

 Studiegroep jongeren 


