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Cultuurgroep Siergewassen 
 
Terugblik 2021: 
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 

• 24 maart Buxus: gezond sortiment en nieuwe rassen 

• 3 juni  Certificeringen sector breed 

• 8 december Werven en behoud van personeel 

 
- Webinar Buxus: gezond sortiment en nieuwe rassen: 

Op 24 maart is een webinar gehouden voor de Buxus-kwekers. De sleutel van een 
gezonde toekomst van Buxus ligt in de veredeling en de selectie van nieuwe rassen en 
hybriden. Dat was de belangrijkste conclusie op het webinar. 
Het webinar kende een internationaal programma met Buxus-deskundigen uit Amerika, 
Duitsland, België en Nederland aan het woord. Ook de online-deelnemers waren 
internationaal, waaronder kwekers uit België, onderzoekers uit Duitsland en Tsjechië, en 
uiteraard deelnemers uit de Nederlandse teelt en handel. 
 

 
 

Beeld van webinar: nieuwe Amerikaanse Buxus is afgeleverd aan het Witte Huis. 
 
Bekijk hier nogmaals de buitenlandse presentaties terug: 
https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/nieuws/buitenlandse-experts-op-webinar-buxus 
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- Promotie Buxus: 

Door enkele bekende ziekten in de Buxus, zoals Calonectria (Cylindrocladium) en de 
Buxusmot heeft de Buxusmarkt een groot deel van de markt verloren. 
Na afloop van het officiële deel van het Buxus-webinar, ontspon zich nog een levendige 
discussie onder de online-aanwezigen, met name over het imago van Buxus en het 
vermarkten van gezond gewas. Dit bood voor de LTO Vakgroep aanknopingspunten om 
mee verder te gaan voor Buxus-kwekers. 
Met een werkgroepje waarin enkele Buxuskwekers deelnemen, wordt momenteel 
bekeken op welke manier promotie van de Buxus gerealiseerd kan worden, zodat de 
Buxus markt een flinke boost krijgt. We kennen voorbeelden vanuit de collectieve 
promotie van vaste planten via Perennial Power en van rozen via Roses4Gardens. 
Begin 2022 wordt er verder gewerkt aan de mogelijkheden voor het opzetten van een 
promotiecampagne en worden de leden verder geïnformeerd en uitgenodigd voor een 
bijeenkomst. 
 

- 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. 
 

- 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 heeft in oktober 2021 een kweker meegedaan aan een pilot, om daarmee 
input te leveren waardoor de milieu indicator beter afgestemd wordt op de teelt van 
siergewassen. 

 
Vooruitblik 2022: 

- Coöperatie CEMP: 

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

- Promotie Buxus: 

Begin 2022 zal een bijeenkomst georganiseerd worden voor Buxus-kwekers, om de 
mogelijkheden voor het opzetten van een Buxus-promotiecampagne. 

- Behoeften activiteiten siergewassen: 

Onder de leden zal gepeild worden aan welke activiteiten of bijeenkomsten voor 
siergewassenkwekers behoefte is, zodat dit vanuit de cultuurgroep op gepakt kan worden. 
Leden kunnen wensen over activiteiten of bijeenkomsten doorgeven aan de secretaris op 
mailadres gerrit@ltobomen.nl. 
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