
 

   
 

 
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 Zomerbloemen 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 vaste plantenkwekers te 

behartigen nemen Aad Vernooij en Henk van den Berg namens de zomerbloementelers deel in 
de CEMP Adviescommissie, waarbij zij de knelpunten van de zomerbloementelers ter 
bespreking inbrengen, zodat aan oplossingen gewerkt wordt. Aad Vernooij zet zich al jaren 
keihard in om de LVS-techniek van Agricult erkend te krijgen en dat met succes: in december 
2020 is de LVS-techniek die veel in o.a. zomerbloemen gebruikt wordt, toegekend en is op de 
DRT-lijst (Drift Reducerende Technieken) gekomen. Met LVS kan 50% tot 75% middel worden 
bespaard. Meer voordelen over LVS leest u op deze link: 
https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/nieuws/in-praktijk-winst-behalen-met-lvs 

- Werkgroep duurzaamheid: Johan Boere neemt namens de cultuurgroep Zomerbloemen deel 
aan de werkgroep Duurzaamheid om ook daar de belangen van de zomerbloementelers te 
behartigen. 

- Floriade: op de Floriade te Almere zullen vanuit de cultuurgroep de zomerbloemen goed 
vertegenwoordigd zijn. Er wordt volop aan gewerkt om er gedurende de gehele opening (van   
14 april tot en met 9 oktober 2022) continu bloeiende zomerbloemen te laten zien. 

- Columns: afgelopen jaar zijn vanuit bestuursleden diverse columns geschreven, die ook in de 
wekelijkse nieuwsbrief verschijnen. De columns van cultuurgroepvoorzitter Marco van Ruiten 
hebben ook in vakblad De Boomkwekerij gestaan. 
Een overzicht van de links van columns ziet u onderaan dit document staan. 

 
Ledenactiviteiten 2020: 

 7 januari 2020 Pioenen KaRo BV, Tulpenmarkt 4, 1681 PK Zwaagdijk:Bemesting 
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 31 januari Koppert ongeveer 25 bezoekers. 
 

 
 
 

Geannuleerde bijeenkomsten in 2020: 

 18 maart Ilex bijeenkomst Hazerswoude, was vanwege corona geannuleerd. 

 De informatiebijeenkomst Certificering die gepland stond op 7 oktober was volledig 
georganiseerd en kende veel aanmeldingen, maar deze bijeenkomst moest vanwege 
toenemende coronadruk uitgesteld worden. Zodra de omstandheden het in 2021 toelaten, wordt 
deze bijeenkomst opnieuw ingepland en georganiseerd. 

 
 
Columns vanuit de zomerbloemen: 
 
https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/nieuws/niet-chemische-onkruid-beheersing-2020 
 
https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/nieuws/voorjaar-2020 
 
https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/nieuws/even-schrikken 
 
https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/nieuws/met-een-roeiboot-tegen-een-groot-containerschip-
vanuit-de-zomerbloemen 
 
https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/nieuws/certificering 
 
https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/nieuws/column-vanuit-cg-zomerbloemen-trumpetteren 
 
https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/nieuws/telen-met-emotie 
 
https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/nieuws/column-corona 
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Geplande activiteiten 2021 
Het aantal activiteiten zal volledig afhankelijk zijn van COVID-19 en coronamaatregelen. Als het te 
lang duurt voordat de omstandigheden een bijeenkomst toelaten, zal gekeken worden naar een 
digitale bijeenkomst of een bijeenkomst in de vorm van een webinar. 
 
Planning 2021: 

 
Mrt:  Jaarvergadering cultuurgroep in samenwerking met de vaste planten?  
                 Onderwerpen kunnen zijn weerbaar telen, certificering, CEMP, LVS 
 
Feb-apr:  Pioenen bijeenkomst, locatie nog nader te bepalen.  

Bij te veel aanmeldingen 2 bijeenkomsten 
 

Mrt-mei:   Bijeenkomst assortiment vaste planten, zomerbloemen. 
 
Juni-aug:  Zaai zomerbloemen. 
 
Sep-nov:  Bijeenkomsten voor:  

 Sering 
 Skimmia 
 Ilex 

 
 

 


