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Cultuurgroep 

Fruitgewassen 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 
 

Datum:  4 maart 2016 aanvang 11.00 uur  
Locatie:  Nationaal Fruitpark Ochten: Bonegraafseweg 59, 4051 CG Ochten 
 
   

 
 
1. Opening  

De voorzitter, de heer P. (Pieter) van Rijn, opent de vergadering 35 minuten later, 
i.v.m. uitloop van de vergadering van de vermeerderingstuinen. 

 
2. Mededelingen 

- Geen 
 
3. Verslag van de jaarvergadering van de Cultuurgroep voor Fruitgewassen van  

26 februari 2015 te Nijkerk  
- Geen opmerkingen, hierbij is het verslag vastgesteld. 

 
4. Overzicht activiteiten terugblik 2015 en vooruitblik 2016 en  

P. van Rijn bespreekt de activiteiten en ontwikkelingen van 2015 en 2016: 
2015: 

- GLB was nieuw voor de boomkwekerij, maar er is financieel voordeel te behalen. 
- De tarieven van de Naktuinbouw zijn veranderd: zoals uurtarief, keuringstarieven, 

areaal bijdragen. Met name vanuit Opheusden, Boskoop en van de laanbomentelers 
zijn m.b.t. de tariefswijziging, veel knelpunten aangegeven. De heer G. (Gerben) 
Mellema geeft aan dat de bedrijven steeds groter worden, terwijl het areaal nagenoeg 
gelijk blijft. Dit zorgde voor de noodzaak van het aanpassen van de tarieven. Het 
tekort van € 200.000,- bij de Naktuinbouw moet opgebracht worden: 50% door de 
kwekers en 50% door besparingen binnen de Naktuinbouw. 
De heer G. Jongedijk geeft aan dat de tarieven van de Naktuinbouw voor de 
vermeerderingstuin fors zijn gestegen. Deze verhoging moet doorberekend worden 
aan de klanten.  
P van Rijn: Het sectorbestuur van de Naktuinbouw is daar niet voldoende van op de 
hoogte. 

- Werkgroep fruitgewassen nieuwe stijl, is een keer bij elkaar geweest en zal nog een 
vervolg nodig hebben. 

- In 2015 heeft 2 keer een cultuurgroep fruitgewassen vergadering plaats gevonden en 
3 keer een BBO (Breed Bestuurlijk Overleg), waar naast de vakgroep voor Bomen en 
Vaste Planten, ook de voorzitters en een tweede bestuurslid van elke cultuurgroep 
deel kan nemen aan deze vergadering. 

- De Financiële afwikkeling (heeft nog te maken met o.a. het overgaan van de KNBvB 
naar LTO) hebben plaats gevonden. Tijdens de vergadering van 20 juli 2015 zijn hier 
afspraken over gemaakt. 

- Er heeft Uitbreiding plaats gevonden van de bacterievuur gebieden, zoals Flevopolder 
en Noordoostpolder. Felicitaties voor deze uitbreiding!! 

- De heer J. (Jan) Veltmans: Xylella is vorig jaar ontdekt in met name Italië in de 
olijven: echter in 1800 was Xylella al geconstateerd in Amerika. Momenteel is er een 
lijst met daarop 40 soorten waardplanten, deze lijst zal naar alle waarschijnlijkheid 
nog verder groeien. 



 

2 

 

Cultuurgroep 

Fruitgewassen 

Er is een verschil tussen een ‘vondst’ en een ‘uitbraak’. Betreft het een ‘vondst’, dan 
betekent dit dat de gehele partij direct vernietigd moet worden. Betreft het echter een 
‘uitbraak’ dan betekent het, dat er in een cirkel van 10 km rondom de uitbraak geen 
teelt mag plaats vinden. Daarnaast is een groot bijkomend effect, dat de handel voor 
een groot deel stil valt, zoals dat nu ook in Italië al gebeurt. 
De aandacht voor Xylella heeft zeer hoge prioriteit.  

- Mevr. H. (Hetty) Crooijmans geeft aan dat er ketens zijn, die de waardplanten al niet 
willen inkopen. 

- De heer H. (Han) Fleuren vraagt: Speelt dit ook voor de fruitboomkwekers in Italië? 
Antwoord: Is niet bekend.  

 
2016 

- Per 1-1-2017 komen er nieuwe richtlijn voor de certificering, dus nieuwe regelgeving. 
P. van Rijn: we moeten ons als Nederland onderscheiden. Er wordt gedacht aan een 
soort “plus certificaat”. Met de nieuwe richtlijnen van 1-1-2017  kunnen we ons niet 
meer onderscheiden. Hoe kunnen we die plus blijven realiseren? 

- We moeten er iets aan doen anders verliezen we de strijd. Telers moeten niet zelf 
een verklaring opstellen, want dat heeft geen waarde voor de afnemers. Het moet 
door een externe partij gedaan worden. 

- Van veel ziekten weten we nauwelijks iets en er zullen ook weer nieuwe ziekten bij 
komen, waar we ook nog geen kennis van hebben.  

- H. Fleuren: geeft aan dat in het verleden door de Naktuinbouw de term ‘Virusvrij’ 
werd gebruikt. Dat kun je moeilijk bewijzen. Je kunt wel aangeven dat we een 
bepaalde procedure volgen, maar daarmee kun je niet aantonen dat de partij virusvrij 
is, maar wel dat we stappen gezet hebben. Als we 1 mm voorlopen op de rest is dit 
voldoende. 

 
5. Bestuursverkiezing 

Aftredend zijn: Han Fleuren, Jaco Meulblok en Bas van der Boom, 
Zij stellen zich weer herkiesbaar. 
Nieuwe kandidaten konden zich aanmelden bij Gerrit Peeters. gerrit.peeters@zlto.nl 

De heer G. (Gerrit) Peeters geeft aan dat hij geen aanmeldingen van nieuwe kandidaten 
ontvangen heeft. 
Onder luid applaus worden de aftredende heren: Han Fleuren, Jaco Meulblok en Bas van 
der Boom, weer opnieuw aangesteld voor 4 jaar. Met dank voor hun inzet. 
 
6. Toelichting keuringswerkzaamheden 2015 
De heer C. (Coen) Suilen van de Naktuinbouw geeft een toelichting op de 
keuringswerkzaamheden van de Naktuinbouw en op het aantal constateringen van 
aantastingen van diverse ziekten.  
Daarnaast gaf C. Suilen een toelichting op de  buitenlandse keuringen. 
C. Suilen doet de oproep aan iedereen: gebruik de ras naam volledig zoals die ook op het 
certificaat vermeld is. 
Noorwegen heeft exporteisen in dezelfde lijn gebracht als de EU lijnen, dit betekent dat er 
een keer minder wordt gecontroleerd. 
J. Veltmans, wie wil exporteren naar Rusland moet dat aangeven.  
 
7. Rondvraag 

- De rondvragen zijn tijdens de vergadering al besproken. 
 
8. Sluiting en Lunch 
P. van Rijn sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor de lunch. 
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Na de lunch zag het programma er als volgt uit: 

 

13.30 uur     Leven Lang Leren Vruchtbomen, door Esther Hessel en Piet Verhoeven.  

  Presentatie en discussie over verschillende mogelijkheden voor  

                    een Leven Lang Leren.  

14.00 uur     Plantversterkers, spreker de heer H. (Henk) Kemp 

15.00 uur     Pauze 

15.15 uur     Arbeid, door de heer H. (Hans) Koehorst (ZLTO/LTO)  

                    ontwikkelingen: wet werk en zekerheid, wet Schijnconstructies, cao.  

  H. Koehorst werd i.v.m. ingelaste cao onderhandelingen, vervangen door  

  G. Peeters. 

16.00 uur     Onkruidbestrijding, spreker de heer G. (Gerard) Kievit van Delphy 

16.45 uur     Afsluiting met een hapje en een drankje. 

 


