Koepelproject Plantgezondheid Bomen en vaste planten 2015-2018
Het ‘Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten’ wordt uitgevoerd in de periode 2015 –
2018 onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor de Boomkwekerij. Doel van het ‘koepelproject
plantgezondheid bomen en vaste planten’ is om het referentiekader van ondernemers en stakeholders
van waaruit zij hun keuzes maken ten aanzien van plantgezondheid, in vier jaar tijd te wijzigen van
een hoofdzakelijk ‘curatieve benadering’ (problemen bestrijden) naar een hoofdzakelijk ‘preventieve
benadering’ (problemen voorkomen) van plantgezondheid. De boomkwekerij is de grootste producent
van langbloeiende gewassen, en levert daardoor een belangrijke bijdrage aan de voedselvoorziening
van onder andere bijen. De bewustwording van dergelijke relaties – en het communiceren daarover –
is de basis voor de uitvoeringsprojecten in de periode 2015 – 2018.
Een tweede ambitie van het koepelproject is om een netwerk en samenwerking tot stand te brengen dat na de
opheffing van het PT een nieuw fundament vormt voor innovatie, onderzoek en validatie van resultaten in de
boomkwekerij en vaste plantenteelt. In de uitwerking van de projecten wordt daarvoor synergie gezocht in de
samenwerking met onderzoeksinstellingen, adviseurs en andere stake-holders.
Eind 2014 is uit 44 ingezonden projectideeën een selectie gemaakt van 22 inzendingen die passen in
één van de vier uitvoeringsprogramma’s die onderdeel zijn van dit koepelproject:
1.
2.
3.
4.

Preventie & weerbaarheid: bodem, bodemleven, plantversterkers en supplementen.
Biodiversiteit: uitvoering, demonstratie en communicatie.
Nieuwe technieken: precisieboomteelt en behandelmethoden / preventie.
Emissiebeperking gewasbeschermingsmiddelen: voorlichtings- en demonstratietraject t.b.v.
bewustwording noodzaak emissiebeperking en kennisontsluiting van technieken en
maatregelen om daar invulling aan te geven.

Bij de verdere uitwerking naar uitvoeringsvoorstellen zijn van 22 inzendingen combinaties gemaakt
waarmee synergievoordelen behaald kunnen worden. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat de
hele boomkwekerijsector kan profiteren van de resultaten, en de 22 inzenders een antwoord krijgen
op hun vraag. Hiervoor zijn de projectideeën gebundeld in 7 uitvoeringsprojecten. Voor elk deelproject
is een coördinator aangewezen die samen met de oorspronkelijke indieners (ondernemers) een
uitvoeringsvoorstel voor de periode 2015-2018 heeft opgesteld en de uitvoering ervan coördineert. De
opbouw van het project is in het onderstaande overzicht weergegeven.
Overzicht uitvoeringsprojecten Koepelproject plantgezondheid boomteelt 2015-2018
Projectleider: P. van ’t Westeinde, ZLTO
PREVENTIE EN WEERBAARHEID
 Preventie - bodem en bodemleven, coördinator: R. van Tol, DLV
 Preventie - plantversterkers en supplementen, coördinator: D. van Wijk, Cultus
 Buxus - bodem, bodemleven en plantversterkers, coördinator: R. van Tol, DLV

BIODIVERSITEIT
 Biodiversiteit - preventie en communicatie, coördinator: R. van Tol, DLV
NIEUWE TECHNIEKEN
 precisielandbouw – machines; coördinator: D. van Wijk, Cultus
 behandelmethoden / preventie, coördinator: Dirand van Wijk, Cultus
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EMISSIEBEPERKING GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
 Emissiebeperking gewasbeschermingsmiddelen, bewustwording & kennisontsluiting,
Coördinator: P. van ’t Westeinde, ZLTO
OVERKOEPELEND COMMUNICATIEPLAN
 overkoepelend communicatieplan vanaf begin en voortdurend afstemmen met coördinatoren
deelprojecten (dit kan door coördinatoren worden gedelegeerd naar de uitvoerders)
 Taakverdeling en planning externe communicatie (artikelen en bijeenkomsten):
met elkaar afspreken en communiceren.
Coördinator: Helma Hoff, ZLTO
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