
 

 
 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: invulling vanuit boomkwekerijsector 

• 8 december Werven en behoud van personeel 

 

- Adviescommissie 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 
gewasbeschermingsmiddelenpakket. 
 

- Floriade Almere 

Vanuit de cultuurgroep wordt mee gewerkt om de sector te promoten op de Floriade 
Almere die in 2022 van 14 april t/m 9 oktober geopend zal zijn. Vanuit de sector zijn 
hiervoor al meer dan 1.200 bomen beschikbaar gesteld en ook geplant in het arboretum 
op de Floriade.  
 

- Boom van het jaar 2021: 

In de verkiezing Boom van het Jaar met als thema “Luchtzuiverende bomen” is de Pinus 
nigra nigra als Boom van het Jaar 2021 gekozen. De twee andere  

De Boom van het Jaar 2021: Pinus nigra nigra 
 
genomineerde soorten waren Acer platanoides en Ulmus. De Boom van het Jaar 2021 is 
afgedrukt op een poster en met de vakbladen ‘De Boomkwekerij en ‘Tuin en Landschap’ 
verspreid, zodat deze poster weer in vele kantines en bedrijven te zien is. 
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- Milieu Indicator Gewasbescherming 

Vanuit Wageningen University & Research in samenwerking met CLM wordt momenteel 
een Milieu Indicator Gewasbescherming ontwikkeld, om de milieubelasting van het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op een bedrijf vast te stellen. Vanuit de 
cultuurgroep hebben in oktober 2021 twee laanboomkwekers mee gedaan aan een pilot, 
om daarmee input te leveren waardoor de milieu indicator beter afgestemd wordt op de 
laanbomenteelt. 

- Spuittechniek in de hoge laanbomen: 

Vanuit de cultuurgroep wordt deel genomen aan overleggen en discussies met betrekking 
tot regelgeving rondom de spuittechniek in hoge laanbomen.  

 
 
Vooruitblik 2022: 
- Coöperatie CEMP: 

De cultuurgroep blijft zich volop inzetten voor input naar de Coöperatie CEMP, voor 
behoud en uitbreiding van het gewasbeschermingsmiddelen pakket en technieken. 

- Verkiezingen Boom van het Jaar 2022  

Deze verkiezingen zullen begin 2022 plaatsvinden. 
- Algemene jaarvergadering  

Algemene jaarvergadering van de cultuurgroep zal gepland worden zodra de 
coronaregels dit toelaten. 

- Spuittechniek in de hoge laanbomen:  

in 2022 zal de cultuurgroep betrokken blijven bij de overleggen en discussies over de 
spuittechniek in hoge laanbomen. 

 
 
 


