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Activiteiten 2020-2021 
 
Door de COVID-19 Pandemie, die in Nederland in maart 2020 uitbrak zijn de bijeenkomst fors minder 
geweest dan gepland.  
 
Het bestuur van de cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen heeft veel overleg op afstand gevoerd, via 
skype of andere systemen en twee keer toen het nog kon is het bestuur fysiek bij elkaar geweest. 
 
Uitbreiding leden cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen: 
De cultuurgroep heeft een verbreding in het ledenbestand gezien met haagplanten telers in de 
kluiten- en containerteelt. Deze teelten vertegenwoordigen een substantiële bijdrage in het 
boomteelt areaal. Veel bestaande leden hebben een overlapping met deze teelten maar we 
hebben ook enkele nieuwe leden mogen verwelkomen. Mede daarvoor hebben wij door ons 
nieuwe bestuurslid Bert Radstake van Boomkwekerij de Buurte een goede vertegenwoordiging 
gevonden. Mocht u zich met uw kluiten- en/of containerteelt van haagplanten ook willen aansluiten 
bij onze cultuurgroep dan graag een mailtje of telefoontje naar ons 
secretariaat (gerrit@ltobomen.nl) en dan kunnen wij ook uw belangen behartigen. 
 
Onderwerpen die bij het bestuur van de cultuurgroep hoge prioriteit hebben: 

- Gewasbeschermingsmiddelen en mineralen:  
Om de belangen van de Bos- en Haagplantsoenkwekers te behartigen nemen minimaal 
twee leden vanuit de cultuurgroep deel in de CEMP Adviescommissie, waarbij zij de 
knelpunten van onze cultuurgroepgewassen ter bespreking inbrengen, zodat aan 
oplossingen gewerkt wordt. 

- Afbrandmiddelen:  
Dit jaar heeft de cultuurgroep samen met de Treeport Zundert het CTGB en NVWA 
uitgenodigd om in dialoog te gaan over afbrandmiddelen in de zaaibedden en de 
algemene boomteelt. Dit om in te zetten op onder andere middelen zoals 
Quickdown/Mizuki voor onze teelt. Deze procedures lopen nog. Het is belangrijk om 
continu onze knelpunten kenbaar te maken. 

- Toekomstvisie gewasbescherming 2030 
Op dit moment wordt via LTO de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 uitgewerkt, hier 
wordt ook vanuit onze cultuurgroep input geleverd. Het is erg belangrijk dat onze teelt en 
de daarbij specifieke problemen niet ondergesneeuwd raken in de grotere belangen die 
gelden in de gehele agrarische sector. Ook nieuwe ontwikkelingen in het toekomstig 
mestbeleid vraagt veel aandacht en waakzaamheid. 

- Floriade Almere 2020: 
In overleg met de Floriade-organisatie, de cultuurgroep en diverse partijen wordt er aan 
gewerkt om Bos- en Haagplantsoen op de Floriade geplant te krijgen, waarmee de sector 
tijdens de Floriade goed vertegenwoordigd is en gepromoot wordt. 

- Zaadopbrengst vanuit de genenbank en zaadopstanden van Staatsbosbeheer.  
Samen met de BoHeZa is er jaarlijks minimaal 2 keer overleg met Staatsbosbeheer over 
de opbrengsten en voorraden van de autochtone zaden en bosbouwkundige herkomsten  
uit de SSB opstanden. De uitwisseling tussen de markt en Staatsbosbeheer is duidelijk 
verbeterd. Samen wordt nu geïnventariseerd wat moet gebeuren om naar de toekomst 
toe gereed te zijn voor de gewenste behoefte. Ook de voorgenomen bossenstrategie zal 
hier een belangrijke rol in spelen. Mocht u meer informatie wensen neem dan gerust 
contact op. 
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- Banners: 
Vorig jaar heeft de cultuurgroep Banners ontworpen die het verhaal vertellen waar wij 
voor staan. Wij mogen met trots tonen welke producten wij produceren en welke positieve 
bijdrage dit levert aan de omgeving en de maatschappij. Bij de bedrijven waar inmiddels 
zo’n banner zijn geplaatst, zie je dat het publiek dat passeert vaak de tijd neemt om de 
boodschap te lezen. Deze banner is ook voor u te maken met eigen logo of tekst, de 
kosten zijn echt minimaal. Neem het in overweging! 

- Film ‘Sector in Beeld’: 
Om onze belangrijke boodschappen te ondersteunen heeft de cultuurgroep een tweetal 
filmpjes gemaakt gericht aan de beleidsmakers van CTGB, LNV & NVWA en de andere 
gericht aan Politici en het ministerie van LNV. Het is een andere manier van 
communiceren die wij willen proberen inzetten om deze boodschap op de juiste plek te 
krijgen. 
 

Deelname Commissies  
De cultuurgroep is afgevaardigd bij de EFNA (European Forestry Nursery Association) en Copa 
Cogeca (Europese Boerenbond) voor beide commissies zijn de bijeenkomsten niet fysiek 
geweest. Op dit moment worden alleen digitale uitwisselingen gedaan.  
 

De algemene ledenvergadering voor december 2020 is i.v.m. de Covid-19 pandamie uitgesteld. 

Geplande activiteiten 2021 
Het aantal activiteiten zal volledig afhankelijk zijn van COVID-19. Als het te lang duurt voordat de 
omstandigheden een bijeenkomst toelaten zal gekeken worden naar een digitale bijeenkomst of 
iets in de vorm van een webinar. 
 

  Geplande ledenactiviteiten: 

• Algemene ledenvergadering 

• Ledenbijeenkomst samen met treeport Zundert, zodra corona dit toelaat 

• Ledenbijeenkomst met actuele en interessante onderwerpen zal georganiseerd worden. Het 
liefst een fysieke bijeenkomst. Lukt dat door Covid-19 niet, dan wordt gekeken of dit ook 
digitaal kan. 

 
 
 
 

 


