VERSLAG ACTIVITEITEN RAAD VOOR DE BOOMKWEKERIJ 2009
De Raad voor de Boomkwekerij is een stichting waarin de NBvB en Anthos gezamenlijk een
groot aantal sectorale zaken bespreken. Via een aantal vaste commissies worden
beleidsmatige zaken voor de hele boomkwekerijsector uitgewerkt. Zowel leden als niet-leden
profiteren van deze gezamenlijke aanpak. De inzet van (bestuurs)leden en medewerkers van
beide bonden reikt verder dan het belang van de eigen leden. Om die reden wordt een deel
van de activiteiten van de Raad gefinancierd uit collectieve middelen via het Productschap
Tuinbouw. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de verschillende
commissies en het bestuur van de Raad.
Om sectorgenoten te kunnen informeren over de activiteiten van de Raad worden regelmatig
nieuwsflitsen verstuurd en wordt informatie geplaatst op de internetsite
www.raadvoordeboomkwekerij.nl.
Bestuur Raad voor de Boomkwekerij
Het bestuur van de Raad is in 2009 tweemaal bijeen geweest en heeft kennisgenomen van de
activiteiten van de verschillende werkgroepen en commissies en waar nodig bijgestuurd. Het
bestuur van de Raad is betrokken bij ontwikkelingen in de Greenports, heeft besloten om in
2009 een discussie te starten over de wijze waarop in de toekomst met wijzigingen van
plantnamen omgegaan kan worden en is intensief betrokken geweest bij de discussie over de
invoering van de verpakkingenbelasting. In 2009 is met name zeer voortvarend gewerkt aan
de inbreng vanuit de boomkwekerijsector voor de Floriade 2012 die in Venlo plaatsvindt.
Het bestuur heeft de volgende samenstelling
Activiteiten per Commissie
Floriade commissie
Voor de tuinbouw in het algemeen en voor de boom- en vaste plantensector in het bijzonder is
de Floriade een uitgelezen mogelijkheid zich te presenteren aan een groot internationaal
miljoenenpubliek. Zowel de boomkwekerijproducten als de productiemethoden kunnen
worden getoond, waarbij de insteek nadrukkelijk ‘beleving’ is. Voor een adequate promotie
van de grotere boomkwekerijproducten dienen deze producten tijdig geplant te worden. De
NBvB en Anthos hebben in 2007 een commissie ingesteld die de inzet en inzending vanuit de
boomkwekerijsector coördineert en organiseert. De commissie werkt samen met PPH en PPO.
De commissie heeft in januari 2010 aan Imagro BV uit Ottersum opdracht gegeven de
collectieve inzending vanuit de boomkwekerijsector vorm te geven na een uitvoerige
procedure die in de tweede helft van 2009 plaatsvond. Via deze inzending geeft de commissie
nadere invulling aan de kernwaarden ‘Vakmanschap’, ‘Duurzaamheid’, ‘Innovatie’ en
‘Afzet/Handel’. Daarnaast heeft de commissie besloten te participeren in het collectieve
tuinbouwpaviljoen, het paviljoen waarin de Nederlandse Tuinbouw Raad zich als gastheer
van de Floriade presenteert.
Vanaf 2007 is de Beplantingscommissie met vertegenwoordigers uit de verschillende
cultuurgroepen van de NBvB actief. Zij adviseert de Floriade directie met gevraagde en
ongevraagde beplantingsadviezen. Begin 2010 worden de keuzes voor de beplantingen
gemaakt en richt de commissie zich op het onderhoud van de beplantingen in het basispark.

Commissie Hulpmaterialen en Verpakkingen
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De Commissie stimuleert het gebruik van uniform verpakkings- en hulpmateriaal in de sector.
Zo worden de zogenaamde logokisten en standaard etiketten gepromoot. De Commissie is in
2009 eenmaal bij elkaar geweest. De Commissie is als begeleidingscommissie opgetreden bij
onderzoek naar de ontwikkeling en gebruiksmogelijkheden van biologisch afbreekbare potten
en afbreekbare gaaslap. De Commissie heeft gesproken over de consequenties voor het
boomkwekerijbedrijfsleven van het Besluit Beheer Verpakkingen en later van de
Verpakkingenbelasting De Commissie Hulpmaterialen heeft eigen inkomsten en krijgt voor
haar activiteiten om die reden geen financiële bijdrage uit de collectieve PT-middelen. De
commissie heeft afscheid genomen van haar voorzitter, dhr. Theo Stolwijk en secretaris
mevrouw Anneke Bontekoe. In 2010 dient gezocht te worden naar een nieuwe voorzitter en
secretaris
Kwaliteitsnormen Commissie (KNC)
De KNC werkt voortdurend aan het opstellen en implementeren van uniforme
kwaliteitsnormen in de diverse culturen binnen de sector. De Commissie komt jaarlijks
tweemaal bijeen. Begin 2010 werd de derde versie van het handboek kwaliteitsnormen en –
omschrijvingen uitgebracht. Via de landelijke pers, de website van de Raad en nieuwsbrieven
naar leden zijn sectorgenoten op de hoogte gesteld van het feit dat een handboek bij de Raad
voor de boomkwekerij te bestellen is. Boeken zijn ook beschikbaar gesteld aan de
onderwijsinstellingen die in het Landelijk Boomteeltoverleg participeren. Met het CROW, het
nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, worden
gesprekken gevoerd over integratie van het handboek van de boomkwekerijsector met het
CROW-handboek. Deze organisatie ontwikkelt, verspreidt en beheert namelijk kennis voor
ontwerp, aanleg, beheer en onderhouden van de openbare ruimte. Zij geven een handboek uit
met daarin opgenomen normen waaraan ‘werken’ moeten voldoen. De KNC is van mening
dat een integratie mogelijk moet zijn, maar dat te allen tijde voorkomen moet worden dat het
handboek haar eigen functie gaat verliezen. In de volgende uitgave van het handboek kan een
en ander gerealiseerd zijn. In 2009 heeft de Commissie de door de ENA voorgestelde
wijzigingen in het ENA kwaliteitsnormen boek van commentaar voorzien. Publicatie van de
nieuwe ENA normen is voorzien in het voorjaar van 2010.
Commissie Internationale zaken / European Nurserystock Association (ENA)
De leden van deze Commissie hebben de taak om binnen de European Nursery stock
Association (ENA) de Nederlandse belangen in het internationale zakendoen te behartigen.
Het bestuur van de ENA komt tweemaal per jaar bijeen. De secretarissen uit de verschillende
landen komen daarnaast tweemaal per jaar in Brussel bijeen. De ENA heeft gesproken over
het Europese beleid inzake de aanpak van Phytophthora ramorum en heeft elkaar, middels een
database met in de verschillende landen toegelaten bestrijdingsmiddelen op de hoogte
gehouden van ontwikkelingen op dit terrein. Het Nederlandse voorstel om te komen tot een
Europees Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij, kon op weinig sympathie rekenen. De
onbekendheid met dit fenomeen, maar ook praktische bezwaren lagen ten grondslag aan het
besluit om geen Scheidsgerecht op te richten. De Nederlandse delegatie heeft aangedrongen
op meer promotie van de Plantnamenlijst in de Europese landen. Verscheidende landen
hebben hieraan gehoor gegeven, ondanks ook de internationale kritiek op de vele wijzigingen.
De ENA heeft een actieve lobby gevoerd in Brussel op het terrein van het beschikbaar houden
van gewasbeschermingsmiddelen. Ook zijn initiatieven genomen om het werk van de ENA
meer te promoten.
Zo is de lancering van een website in 2010 voorzien. Om de professionaliteit van de ENA
meer te kunnen uitstralen zal gezocht worden naar een permanente secretaris die bij voorkeur
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zitting heeft in Brussel. De ENA overweegt om tegen de Duitse wetgeving omtrent het
gebruik van autochtoon plantmateriaal te ageren. Wellicht dat, in het kader van verstoring van
eerlijke concurrentie, een rechtszaak in Brussel aangespannen wordt. Verder heeft de ENA
besloten om een aangepast onderwijsproject in te dienen. De eerste versie is helaas, door
onvoldoende financiële middelen in de Brusselse subsidiepot, afgewezen.
Commissie Fytosanitaire zaken
Deze Commissie tracht, in overleg met onder andere de Plantenziektenkundige Dienst,
Naktuinbouw en het Ministerie van LNV, fytosanitaire problemen op te lossen. In wisselende
samenstelling is met genoemde organisaties overleg gepleegd over de Anoplophora chinensis,
Xanthomonas arboricola pv. pruni, Aardappelmoeheid, Hosta Virus X, problemen in de teelt
van Buxus, export van Phytophthora ramorum waardplanten naar de VS, Canada en
Noorwegen. Ook zijn gesprekken gevoerd met Naktuinbouw over het opzetten van een
kwaliteitsgarantiesysteem voor vaste planten (Select Plant). Continue wordt door
vertegenwoordigers van deze commissie input geleverd om afzetmarkten te behouden en/of
waar mogelijk te openen.
Werkgroep Bacterievuur
Naast de Commissie Fytosanitaire zaken komt de werkgroep Bacterievuur een aantal keren
bijeen. In deze werkgroep vindt overleg plaats met de Plantenziekenkundige Dienst,
Naktuinbouw en het Productschap Tuinbouw over de uitvoering van de Regeling bufferzones
bacterievuur. Door deze regeling is het mogelijk 12 bufferzones in stand te houden, van
waaruit bacterievuurwaardplanten naar de zogenaamde beschermde gebieden in Europa,
geëxporteerd kunnen worden. Wijzigingen en aanpassingen in de inspecties worden
besproken, de communicatie naar de kwekers hierover en de vragen uit de verschillende
bufferzones komen aan de orde. Na overleg met Belgische en Duitse collega’s en instanties is
het gelukt om de bufferzone in Zundert e.o. en die in Tegelen-Swalmen e.o over de grens uit
te breiden. Om de regeling bufferzones bacterievuur uit te kunnen voeren heeft het
Productschap Tuinbouw een financiële bijdrage geleverd. In de werkgroep worden afspraken
gemaakt over de verdeling van deze middelen over de verschillende bufferzones.
Commissie onderwijs
Door de onderwijscommissie van de Raad voor de Boomkwekerij, wordt aandacht besteed
projecten en activiteiten die gericht zijn het verhogen van het aantal vakbekwame
medewerkers voor de sector. Aandachtspunten zijn: de instroom van studenten, het beter laten
aansluiten van het onderwijs op de beroepspraktijk, het (bij)scholen en opleiden van
medewerkers op de bedrijven en de doorstroming van kennis.
De Onderwijscommissie is in 2009 tweemaal bij elkaar geweest. Naast uitwisseling van
ervaringen op het gebied van opleidingen en cursussen in de regio’s en het werk van de
scholingsconsulent zijn ook de onderwijsvisie en het internationale onderwijsproject aan de
orde geweest. De commissie heeft in dit jaar afscheid genomen van haar secretaris mw.
Anneke van Dijk.
De commissie heeft gewerkt aan een internationaal onderwijsproject, samen met Zweden,
Denemarken, België en Engeland. Doelstellingen van het project waren uitwisseling van
ervaringen en opleidingsmogelijkheden en het uitwerken van een aantal leertrajecten.
Daarnaast zou het project moeten leiden tot de vorming van een internationaal netwerk van
boomteelt opleidingen. Het project is bij EU-fonds Leonardo da Vinci ingediend voor
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subsidie. Helaas is de aanvraag in Nederland afgewezen op grond van onvoldoende
beschikbaar budget.
Op basis van een startdocument heeft de Onderwijscommissie een begin gemaakt met het
opstellen van een onderwijsvisie. De visie moet een leidraad zijn voor de activiteiten van de
commissie. Hoofddoelstellingen zijn het verwerven van voldoende vakbekwame
medewerkers voor de boom- en vaste plantenteeltsector en het beter kwalificeren van
medewerkers. Belangrijke elementen van de visie zullen zijn imagoverbetering van de sector,
bereiken en aantrekken van potentiële leerlingen, aansluiten van werk en onderwijs en
mogelijkheden van een pool van opleidingsbedrijven.
In het Netwerkoverleg boomteelt worden ervaringen tussen praktijk en onderwijs
uitgewisseld. De voorzitter mw. Crooijmans en de heer Kloosterboer nemen aan het overleg
deel namens de Onderwijscommissie.
Commissie Plantscope
De Nederlandse concurrentiepositie van de siergewassensector wordt door het op
(inter)nationaal eenduidig presenteren van het in Nederland verhandelde (handels)sortiment
sierteeltgewassen versterkt. Hiervoor heeft NDS de database, Plantscope, ontwikkeld met
daarin voor de doelstelling relevante gegevens. De identiteitsgegevens zijn of worden
aangevuld met beeldmateriaal; als productafbeelding en/of als afbeelding met een
promotioneel karakter. In lage resolutie zijn de afbeeldingen voor iedereen via
www.plantscope.nl beschikbaar. Hoge resolutiebeelden kunnen tegen vergoeding besteld
worden. Jaarlijks worden in Plantscope mutaties aan de beeldverzameling en aangekoppelde
gegevens doorgevoerd en actueel gehouden. Sinds de start van het project NDS/Plantscope
heeft de boomkwekerijsector veel geld en tijd geïnvesteerd in het vullen van de database.
Namens de sector treedt dhr. P. Schalk als coördinator op. Hij houdt namens de sector de
vinger aan de pols bij alle organisaties die materiaal in de database plaatsen.
Het aantal producten dat in 2009 door PPO resp. Naktuinbouw is toegevoegd is 834 + 32 en
er zijn er ongeveer 321 + 6 gewijzigd. De informatie is door de verantwoordelijke
registratieorganisaties PPO in Lisse en Naktuinbouw te Roelofarendsveen ingevoerd.
Per einde 2009 waren er 16.000 boomkwekerijproducten in Plantscope en dit is ca 25 % van
het totale aantal producten. Het aantal afbeeldingen in de database bedroeg 70.000 stuks en
ongeveer 25 % daarvan is van boomkwekerijproducten.
Voor het onderhoud van Plantscope is een contract van twee jaar overeengekomen tussen het
Productschap Tuinbouw en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Lisse. In het kader van
dit project werden door PPO nieuwe producten geregistreerd, wijzigingen uitgevoerd en
gebruikswaardengegevens ingevoerd. Het gaat deels om conversie van al digitaal beschikbare
informatie van betreffende winterhardheid en giftigheid en in tweede instantie om het
invoeren van wel bekende, maar nog niet digitaal gereedliggende informatie van andere
gebruikswaardenkenmerken. Er is aan diverse gewasgroepen gewerkt.
De werkzaamheden van de coördinator hebben vooral betrekking gehad op het controleren en
de inhoud van Plantscope. Er is regulier overleg met medewerkers van PPO, Naktuinbouw,
Q-ray en diverse anderen over de voortgang en controle van gewassen in Plantscope geweest.
Commissie Greenport en Ruimtelijke Ordening.
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De Commissie is in 2009 tweemaal bijeen geweest. Voor deze bijeenkomsten worden
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit de verschillende boomkwekerij kerngebieden
uitgenodigd. Omdat vaak over projecten en financiering daarvan gesproken wordt, zijn ook de
leden van de Sectorcommissie boomkwekerijproducten van het PT bij de bijeenkomsten
aanwezig. De leden van de Commissie hebben besloten om een samenvatting te laten maken
van bestaande visies en ontwikkelplannen in de verschillende regio’s. Met een dergelijke
samenvatting (toekomst agenda) kunnen beleidsmakers van elkaar leren, wordt voorkomen
dat activiteiten in elke regio apart uitgevoerd worden en komt de boomkwekerijsector meer in
beeld met de netwerkorganisatie Greenport(s) NL. De Commissie heeft voorgesteld dat de
boomkwekerijsector gaat participeren in de managementgroep van de landelijke
netwerkorganisatie. In 2010 moet blijken of dit geëffectueerd kan worden.
Communicatie naar sectorgenoten
Via nieuwsberichten per e-mail en artikelen in de vakpers zijn sectorgenoten onafhankelijk
van hun lidmaatschap van een der brancheorganisaties op de hoogte gehouden van de
activiteiten van de Raad voor de Boomkwekerij. Activiteiten die door vele sectorgenoten die
zitting hebben in de verschillende commissies gesteund worden. Het activiteitenverslag is
digitaal beschikbaar voor geïnteresseerde sectorgenoten en is via de website van de Raad voor
de boomkwekerij te downloaden.
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Bijlage:

Overzicht van vertegenwoordigers in bestuur en commissies in 2009

Bestuur Raad voor de Boomkwekerij
Voorzitter
J. van Leeuwen
Secretaris
M. Mesken
NBvB
J. Janssen, G. Susanna en mw. H. Crooijmans
Anthos
L. de Kooter, D. Guldemond en H. Westerhof (vice-voorzitter)
Kwaliteitsnormen Commissie
Voorzitter
D. Guldemond
Secretaris
M. Mesken
NBvB
H. Kuijf, G. Susanna, J. Mouwen, J. Frins, H. van der Smit,
B. Verhoef, A. Peerenboom, J. de Bruin, H. Roestenburg en
P. de Labie.
Anthos
J. Fase, W.J. Hooftman, Th. Stolwijk, R. de Jong, Vacature (2*)
Commissie Internationale zaken
NBvB
Mw. H. Crooijmans en J. van Leeuwen (plaatsvervanger)
Anthos
M. Mesken
Commissie Fytosanitaire zaken
Voorzitter
M. Mesken
Secretaris
H.J. Kloosterboer
NBVB
G. Susanna, J. van Leeuwen en mw. A. van Dijk
Anthos
E. Spaargaren, W. Renirie en A. de Kooter
Naktuinbouw
P. Lentjes en G. Bruijstens (adviseurs)
PD
J. Roman, M. Steeghs (adviseurs)
Werkgroep Bacterievuur
Voorzitter
J. van Leeuwen
Secretariaat
Mw. A. van Dijk
NBvB
H. Fleuren, F. Moree, R. Meijs en H. Schrama,
Anthos
M. Mesken
Naktuinbouw
G. Bruijstens, G. J. Maas (adviseurs)
PD
J. Kavelaars (adviseurs)
Commissie Onderwijs
Voorzitter
Mw. H. Crooijmans
Secretariaat
Mw. A. van Dijk
NBvB
A. Schalk, H. Helmink, R, Meijs, K. de Jong, H. Schrama en P.
Bontekoe.
Anthos
H.J. Kloosterboer en H. Lomme
PPO
W. de Jong (adviseur)
Scholingsconsulent P. Verhoeven (adviseur)
Commissie Plantscope
NBvB
G. Susanna
Anthos
M. Mesken
Schalk Linde10
P. Schalk (adviseur)
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Commissie Floriade 2012
Voorzitter
H. Westerhof
Secretaris
J. Janssen
NBvB
J.W.J. van Leeuwen en Mw. H. Crooijmans
Anthos
P. Cox, M. Mesken en H. Horlings
PPH
J. Habets (adviseur)
PPO
N. Dolmans (adviseur)
Beplantingscommissie:
Voorzitter
H. Horlings
Secretaris
J. Janssen
NBvB Cultuurgroep W. Decker, B. Faassen, H. Fleuren, B. Hoof, H. Klanderman en
H. Wischmann
Commissie Floriade J.W.J. van Leeuwen.
Commissie Greenport(s) en Ruimtelijke ordening
Voorzitter
J. van Leeuwen
Secretaris
M. Mesken
Leden
P. Bontekoe (Boskoop e.o.), R. Meijs en H. Horlings (Haaren e.o.),
L. van den Broek en J. van de Gevel (Zundert e.o.), F. Moree en
Th. Jonker (Opheusden e.o.), A. Vollebregt (Duin & Bollenstreek) en
R. Vosbeek (Horst e.o.).
Commissie Hulpmaterialen en Verpakkingen
Voorzitter
Th. Stolwijk
Secretaris
Mw. A. Bontekoe
NBvB
A.C. Vergeer, A. Cats, J.M. van Gemeren, J. Swinkels, J. van Zoest
en G. Heemskerk
Anthos
N. Rijnbeek, R. Spaargaren, G. Stolwijk, Th. Pannebakker, en
M. Mesken.
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