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Terugblik 2021: 
 
Als gevolg van de coronamaatregelen heeft de cultuurgroep in een groot deel van het jaar geen 
fysieke bijeenkomsten voor de leden kunnen houden. De bestuursvergaderingen werden 
hoofdzakelijk digitaal gehouden. 
Omdat er met name in het begin van het jaar geen fysieke bijeenkomsten gehouden konden 
worden, zijn er voor de leden diverse webinars georganiseerd: 
21 januari Brexit en export naar VK 
24 februari Gewasbescherming: technieken en emissie 
3 juni  Certificeringen sector breed 
9 juni   Bossenstrategie (initiatief cultuurgroep): invulling vanuit boomkwekerijsector 
8 december Werven en behoud van personeel 
 
Coöperatie CEMP: 
Via vertegenwoordiging vanuit de cultuurgroep in de CEMP (Coördinator Effectief Middelen 
Pakket) Adviescommissie wordt er samen met CEMP-medewerker Peter van ’t Westeinde 
gewerkt aan zoveel mogelijk behoud en uitbreiding van het gewasbeschermingsmiddelen pakket. 
 
Webinar Bossenstrategie op 9 juni 2021 
Vanuit de cultuurgroep werd dit webinar samen met Treeport Zundert georganiseerd en Arno 
Engels was de gespreksleider. Het forum werd live vanuit de studio van AgriPers in Zwolle 
uitgezonden op internet; kwekers uit het hele land woonden het bij. 
 

 
Na afloop van het forum (v.l.n.r.): Johan Vink, Marc Lodders, Hank Bartelink, André Wijnstra, 
Arno Engels, Martijn Boosten en Lammert Kragt. Vera Dalm kon helaas niet bij het einde zijn. 
 
Om het webinar terug te kijken: 
https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/nieuws/video-forum-over-afzetkansen-en-uitdagingen-
bossenstrategie 
Het bericht over het webinar in de nieuwsbrief kunt u op deze link zien: 
Zie: https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/nieuws/eerste-inschatting-bossenstrategie-150-200-
miljoen-bomen-en-planten-nodig 
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Floriade Almere: 
Vanuit de cultuurgroep wordt meegewerkt om de sector te promoten op de Floriade Almere die in 
2022 opengaat van 14 april t/m 9 oktober. Treeport Zundert is de aanvrager van de inzending op 
de Floriade en vanuit de cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen wordt hieraan meegewerkt, in de 
vorm van financiën en het beschikbaar stellen door leden van plantmateriaal. Jurgen Denissen is 
vanuit de cultuurgroep de contactpersoon.  
 
Werkgroep ‘Genenbronnen en plantmateriaal:  
Op 27 november 2021 heeft de werkgroep ‘Genenbronnen en plantmateriaal’ het rapport 
“Planten voor de Toekomst’ gepresenteerd. Het is opgesteld in opdracht van de provincies en 
LNV. Vanuit de cultuurgroep hebben wij onze input geleverd om de knelpunten aan te geven 
vanuit de boomkwekerij sector. Onder andere het beperkt beschikbaar hebben van zaden van 
sommige soorten en natuurlijk het advies dat er tijdig zaad besteld moet worden, zodat er op de 
vraag ingespeeld kan worden. Dat allemaal als er voldoende perspectief en financiële middelen 
zijn om deze ambitie te verwezenlijken. De bossenstrategie biedt onze sector veel kansen en die 
moeten we benutten. Lees hier bericht over het rapport en de input vanuit onze sector: 
https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/nieuws/adviesrapport-bossenstrategie-benoemt-duidelijk-
kansen-en-knelpunten-boomkwekerij 
 
Deelname Commissies in 2021 
De cultuurgroep is afgevaardigd bij de EFNA (European Forestry Nursery Association) en Copa 
Cogeca (Europese agrarische organisatie) voor beide commissies zijn de bijeenkomsten niet 
fysiek geweest. Op dit moment vinden alleen digitale uitwisselingen plaats. 
 
Vooruitblik 2022: 
De cultuurgroep blijft zich volop inzetten voor input naar de CEMP, voor behoud en uitbreiding 
van het gewasbeschermingsmiddelen pakket en technieken. 
Algemene jaarvergadering van de cultuurgroep zal gepland worden zodra de coronaregels dit 
toelaten. Eventueel wordt er een alternatieve manier gezocht in een online versie. 
Er zal volop ingezet worden om de Bossenstrategie voor ons als kwekers tot een verdienmodel te 
maken. De theorie moet in praktijk omgezet worden. 
Ondanks dat de verkoop van bos- en haagplantsoen goed loopt voor kweker en handelaar, gaan 
we ons inzetten om promotie van onze producten ook voor de toekomst te realiseren. Hiervoor 
zijn we ook bezig met haagpromotie via de Groene Stad (Nederland) en Green Cities (Europa). 
Het is noodzakelijk dat architecten en beleidsmakers weten dat groen in stedelijke omgeving op 
veel vlakken een positieve bijdrage heeft. Het legt water vast, gaat opwarming tegen, vangt 
fijnstof weg, legt CO2 vast en heeft een positieve uitwerking op mensen. 
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