Cultuurgroep
Vaste Planten

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. Daaronder twee webinars op
initiatief van de cultuurgroep Vaste planten:
• 21 januari
Brexit en export naar VK
• 24 februari
Gewasbescherming: technieken en emissie
• 20 mei
Sortiment vaste planten
• 3 juni
Certificeringen sector breed (initiatief cultuurgroep Vaste planten)
• 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 meegewerkt om de sector te promoten op de Floriade in
Almere die van 14 april t/m 9 oktober 2022 open zal zijn.
Voor de promotie worden veel vaste planten aangeplant. Ongeveer 20% van alle vaste
planten is door de kwekers geschonken en de overige 80% is voor een sterk
gereduceerd tarief gekocht van kwekers.

Het bestuur tijdens de vergadering van 13 oktober 2021 op de Floriade.
-

Invasieve exoten:
De cultuurgroep 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
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worden in de EU. Zo is er een reactie gegeven i.s.m. de internationale
kwekersorganisaties ISU en ENA omtrent het voornemen om het geslacht Cortaderia als
invasieve exoot te bestempelen. Een besluit hieromtrent wordt in 2022 verwacht.
Stibosplein:
De ruimte op het huidige Stibosplein (2021) wordt als gevolg van meer activiteiten en
steeds groter wordende vrachtwagens een steeds groter probleem. Gekeken is naar een
nieuwe grotere locatie in de buurt. De Stichting Vakbeurs Plantarium heeft inmiddels een
deel van hun grond verkocht t.b.v. het nieuwe Stibosplein. Momenteel wordt hard
gewerkt aan de inrichting, zodat het nieuwe Stibosplein begin 2022 in gebruik genomen
kan worden.

Het nieuwe stibosplein in aanleg, foto: Greenport Boskoop.
Ledenactiviteiten 2021:
- Op 20 mei 2021 is door de cultuurgroep een webinar gehouden over ‘Sortiment’, waar
naast Nederlandse sprekers ook sprekers uit het buitenland aan mee deden. De volgende
sprekers deden mee: Steve Austin (Ball Colegrave, Engeland), Nico Wigchert
(Delphiniumkwekerij N.G. Wigchert), Henk van den Berg (Summerflowers) en Quinton
Bean (De Wet Plant Breeders, Zuid-Afrika).
- Spuitlicentieverlenging: Op woensdag 24 augustus 2020 heeft een spuitlicentie
verlengingsbijeenkomst plaatsgevonden op het bedrijf van Vaste Plantenkwekerij De
Noordhoek in Schijf. De inleiding werd verzorgd door Wilma Windhorst van Agropoli.

Spuitlicentiebijeenkomst 2021 bij Agropoli.
- Cursus Vaste Planten teelt door René van Gastel
De cursus vaste plantenteelt 2020-21 is verlaat afgesloten, waarbij op één cursist na
iedereen geslaagd is. De cursus 2021-22 is niet doorgegaan vanwege de beperkende
coroanamaatregelen en omdat er weinig deelnemers waren. We hopen de curusus in
2022-2023 weer te kunnen organiseren.
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René van Gastel (midden voor) met de geslaagde deelnemers.

Vooruitblik 2022:
- Algemene ledenvergadering: Deze staat gepland op 17 februari 2022, in combinatie met
een excursie op een bedrijf. Het is echter de vraag of deze bijeenkomst i.v.m. de dan
geldende coronaregels wel door kan gaan.
- CEMP: De cultuurgroep blijft zich volop inzetten voor input naar de CEMP, voor behoud
en uitbreiding van het gewasbeschermingsmiddelen pakket en technieken.
- Spuitlicentie verlengingsbijeenkomst: rond eind augustus 2022 wordt deze bijeenkomst
weer georganiseerd.
- De cursus vaste plantenteelt wordt in 2022 weer opgestart, mits de coronaregels dit
toestaan.
- Diverse webinars: zolang we met de coronaregels te maken hebben, zullen we webinars
organiseren zoals over duurzame potgrond en veenalternatieven.
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