
 

 

 

 

 

Uitnodiging Kwekerscafé 
 
 
De stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop nodigt u van harte uit voor de laatste bijeenkomst 
van dit winterseizoen in het Kwekerscafé op dinsdagavond 21 maart 2017 om 20.00 uur in Flora 
Boskoop, Parklaan 4 te Boskoop.  
 

 
Deze avond staat in het teken van; 

 Gewasbescherming Toekomst-proof en Xylella Fastidiosa en wordt georganiseerd in samenwerking 
met LTO Noord-vakgroep Bomen & Vaste planten 

 
Gewasbescherming Toekomst-proof 
Tijdens deze bijeenkomst willen we vooruit kijken naar gewasbescherming in de toekomst. Hoe ziet dat 
eruit en wat betekent dat voor de bedrijfsvoering? 
De maatschappelijke onrust over milieueffecten neemt toe, de keten stelt steeds vaker extra 
bovenwettelijke eisen en nieuwe wetgeving leidt tot een nog smaller middelenpakket. Hoe kunnen we 
binnen deze trends een veilig, gezond en duurzaam product blijven telen? 
 
Xylella fastidiosa  
Deze bedreigende bacterieziekte blijft zich verder over Europa verspreiden. Het risico dat deze ziekte via 
import of toerisme Nederland bereikt, is zeker aanwezig. Voorlichting blijft belangrijk. Een vrijwillige 
toetsing van importpartijen zou de kans verder kunnen verkleinen. Een verzekering voor schade bij een 
uitbraak lijkt niet zinvol, vanwege de te hoge kosten. Schadevergoeding via een fonds lijkt alleen 
uitvoerbaar bij een eerste signalering, waarbij er nog geen verdere verspreiding heeft plaatsgevonden.  
 
Programma is als volgt: 
19.45 uur inloop met koffie en thee 
20.00 uur welkom  
20.05 uur aanvang programma 
 
Tijdens de bijeenkomst gaan we over bovenstaande onderwerpen met elkaar in gesprek, op basis van 
een drietal inleidingen: 
1. Gewasbescherming & markt: Ontwikkelingen en visie; door Mark den Hartog van Jan den Hartog 

Tuinplanten in Boskoop 
2. Gewasbescherming & beleid: Gevolgen voor de sector en doorkijk naar de toekomst; door Peter van 

’t Westeinde, coördinator Effectief middelenpakket en specialist Plantgezondheid LTO Noord-
Vakgroep Bomen en Vaste Planten 

3. Actuele stand van zaken rondom Xylella fastidiosa; door Anneke van Dijk, beleidsmedewerker LTO 
Noord/LTO Nederland 

  
22.00 uur afsluiting met drankje en bitterballen 
In juli en augustus 2017 organiseren wij weer onze Tuinavonden. Heeft u hiervoor suggesties of wilt u 
zelf uw bedrijf openstellen, laat het ons dan weten via info@vanderlouw.info of tel. 06-28454955 
 

Met vriendelijke groet 
Helma van der Louw 
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