
 

   
 

 
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.  
Omdat er met name in het begin van het jaar geen fysieke bijeenkomsten gehouden konden 
worden, zijn er vanuit de vakgroep voor de leden diverse Webinars georganiseerd: 
 

• 21 januari Brexit en export naar VK 

• 24 februari Gewasbescherming: technieken en emissie 

• 20 mei  Sortiment vaste planten 

• 3 juni  Certificeringen sector breed 

• 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. 
 

- Floriade Almere: 

De cultuurgroep Zomerbloemen promoot de zomerbloemen op de Floriade Almere door 
een inzending te doen. Afgelopen jaar is veel energie gestopt in deze inzending. Zoals 
bij iedere Floriade gebeurt, gebeurde het ook weer in Almere, namelijk dat de kavel waar 
de inzending van de zomerbloemen op kwam, niet tijdig klaar was om ingeplant te 
kunnen worden. Ondanks deze vertraging en de grote inzet van de vrijwilligers zag de 
inzending er half september 2021 al geweldig uit. 

-  

 
Het bestuur van de cultuurgroep bekijkt tijdens een cultuurgroepvergadering op de 
Floriade de inzending van de zomerbloemen. Er wordt ook besproken wat voordat de 
Floriade op 14 april 2022 opengaat, nog gedaan moet worden. 
 
 

- Mechanisatiebijeenkomst Zomerbloemen: 

Op vrijdag 26 november 2021 stond een mechanisatiebijeenkomst in Ede gepland voor 
de zomerbloementelers. Als gevolg van de aangescherpte coronaregels is deze 
bijeenkomst op het laatste moment uitgesteld. 
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- 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. 

- Zodra de coronaregels en de drukte op de bedrijven het toelaten zullen weer diverse 

bijeenkomst georganiseerd worden, zowel specifiek voor de teelt als ook breder, zoals 

de uitgestelde mechanisatiebijeenkomst. 

 
 

Hieronder ziet u een foto van de inzending met een drone genomen op16 september 2021. 
 

 
 

 
 


