
 
 
 

Terugblik 2021: 
 
Als gevolg van de coronamaatregelen hebben de cultuurgroepen 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 voor de leden diverse webinars georganiseerd: 
 

• 21 januari Brexit en export naar VK 

• 24 februari Gewasbescherming: technieken en emissie 

• 3 juni  Certificeringen sector breed 

• 8 december Werven en behoud van personeel 

 

Onderwerpen die bij de cultuurgroep Rozen hoge prioriteit hebben: 
- Coöperatie CEMP: 

Via vertegenwoordiging vanuit de cultuurgroep Rozen 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 2022:  
In samenwerking tussen de cultuurgroep Rozen, die ondersteund wordt vanuit Anthos en de 
LTO cultuurgroep Rozen, wordt de roos gepromoot op de Floriade te Almere. Dit wordt 
gedaan door middel van een inzending. Er is al veel werk verzet en de meeste rozen zijn al 
geplant. Tevens wordt bekeken wat samen gedaan kan worden met de cultuurgroep 
Fruitgewassen en met de inzending vanuit de regio Greenport Boskoop. Alle drie de 
inzendingen liggen bijelkaar op het Floriade terrein. De Floriade te Almere is geopend van 14 
april t/m 9 oktober 2022. 
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- CAO onderhandelingen: 

Voor de sector is het belangrijk om een CAO te hebben waarbij er ruimte gerealiseerd blijft 
om te kunnen ondernemen. Vanuit de regiobestuurders, waarbij de input vanuit de  
 
 
rozenkwekers duidelijk wordt meegenomen, worden de belangen in de werkgeverscommissie 
Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen ingebracht, zodat dit weer in de regiegroep CAO 
open teelten terechtkomt. In 2021 is de nieuwe CAO Open Teelten tot stand gekomen en  
heeft een looptijd van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2023. 
 

- Beregening tijdens droogte: 
Mede door de LTO-lobby is het mogelijk gebleven dat de kapitaalintensieve teelten, 
waaronder de rozenteelt, beregend kunnen worden. De beregeningsdruk was in 2021 niet zo 
groot i.v.m. de neerslag die we gehad hebben, maar de verwachting is dat we nog heel wat 
droge jaren zullen krijgen. 

 
- 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn: 

De doelen en eisen die hier in staan, zijn voor de rozenteelt niet haalbaar. Vanuit de rozen is 
input geleverd richting LNV en ook richting de lobby van LTO, waarin duidelijk wordt gemaakt 
dat dit voor de rozen niet haalbaar is. 
 

- Werkgroep duurzaamheid:  
De cultuurgroep is vertegenwoordigd in de vakgroep-werkgroep ‘Duurzaamheid’, zodat ook 
de belangen van de rozenkwekers hierin meegenomen worden. 

 
 

Vertegenwoordiging Breed Bestuurlijk Overleg (BBO): 
Drie keer per jaar vindt het BBO plaats. Dit is een overleg waarbij de LTO Vakgroep Bomen, 
Vaste planten en Zomerbloemen en enkele leden van elke cultuurgroep aan deelnemen. Het 
doel is om een goede verbinding te hebben tussen de cultuurgroepen en de vakgroep, waardoor 
knelpunten in de sector en informatie besproken kunnen worden. 
Vanuit de rozen nemen Patrick Wijnhoven en Hans de Swart deel aan dit overleg, om op die 
manier de belangen van de rozenkwekers te vertegenwoordigen. 
Studiegroep Rozen: 
De LTO-studiegroep Rozen wordt begeleid door Dirand van Wijk van Compas Agro. Ondanks 
de coronaregels, hebben toch vijf bijeenkomsten plaatsgevonden, namelijk: 

1. Bijeenkomst actualiteiten gewasbeschermingsmiddelen 
2. Bijeenkomst brandmiddelen tegen onkruid 
3. Innovatiedag boomkwekerij 
4. Gericht watergeven met sensoren 
5. Nieuwe fungiciden 

 
 

Vooruitblik 2022: 
• De cultuurgroep blijft zich volop inzetten voor input naar de CEMP, voor behoud en 

uitbreiding van het gewasbeschermingsmiddelenpakket en technieken. 
 

• Floriade Almere: hieraan wordt ook in 2022 hard gewerkt om ervoor te zorgen dat 
vanaf 14 april 2022 de rozen een blikvanger zullen zijn. Tevens zullen tijdens de 
opening van de Floriade diverse activiteiten gaan plaatsvinden, zoals het dopen van 
nieuwe rozenrassen etc. 
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Het ontwerp van de rozeninzending, gemaakt door Hetty Crooijmans 

 

• Bijeenkomst rozenkwekers op de Floriade: de cultuurgroep Rozen wil in 2022 op de 
Floriade een bijeenkomst organiseren voor de rozenkwekers. Deze bijeenkomst zal 
komend voorjaar voorbereid worden.  
 

• Studiegroep Rozen: in 2022 worden wederom 5 bijeenkomsten georganiseerd. 
 

 
 

 
 
 

 
 


