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Boomkwekerijen te Winschoten

LTO cultuurgroep bos- & haagplantsoen
Onderdeel van de LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten & Zomerbloemen

Bos- & Haagplantsoen  - Kleinfruit   - Rozenonderstammen  - Fruitboomonderstammen



Nederland heeft:

154 ingeschreven kwekers van bos- en haagplantsoen.
1450 ha beteelde kwekerij. (ref. jaar 2020)

Geschat 6-10 kwekers telen nog gecertificeerd bosplantsoen op +/- 170 ha.

Ongeveer 80% wordt geëxporteerd en 20% voor de binnenlandse afzet.
Onder andere Quercus robur/rubra hebben hier grote invloed op. 

Belangenbehartigers: LTO cultuurgroep Bos- & Haagplantsoen



Bossenstrategie  37.000 ha in 10 jaar aan:

-Boscompensatie en Bosuitbreiding
daarnaast nog:

-Revitalisering bestaande bos en Aanplant bomen buiten bos. 

Geschat aantal planten nodig voor invulling 120-150 miljoen stuks in:
-Autochtoon Herkomsten (SI) en
-Bosbouwkundige Herkomsten (S, T, ZT, ZQ, KT, KQ) van de Nederlands Rassenlijst.
-Met aanvullingen Buitenlandse Herkomsten waar nodig uit klimaat gelijke zones.
-Planten met als doel agroforestry.

Bron:
LTO Cultuurgroep bos- en haagplantsoen (LTO vakgroep bomen- vaste planten en zomerbloemen)
BoHeZa  (Handelsgroep Boom- en Heesterzaden van Anthos)
Treeport Zundert (Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A.)
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boomkwekerijen

120 ha  totale boomkwekerij waar bosplantsoen een primaire positie heeft.
Voornamelijk 1-jarige zaailingen voor plantgoed en leverbaar.

Bestemd voor met name export, ongeveer 85% naar de hoofdzakelijke landen:
AT, BE, DE, DK, FR, IE, en VK. 

Binnenlandse markt maximaal 15%

Bos- & Haagplantsoen - Kleinfruit- Rozenonderstammen - Fruitboomonderstammen - Virusvrije Lelieteelt

sinds 1928
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boomkwekerij

Bos- & Haagplantsoen - Kleinfruit- Rozenonderstammen - Fruitboomonderstammen - virus vrije lelieteelt

Acer platanoides - Noorse esdoorn



< Ulmus carpinifolia
Ulmus laevis >



Corylus colurna - boomhazelaar     &    Sorbus torminalis - elsbes >



< Quercus rubra - Amerikaanse eik

Quercus robur - zomer eik  >



Juglans regia - walnoot



Castanea sativa - tamme kastanje



Betula pubescens - zachte berk



Samenwerkingen:

Convenant “Zaad en Plantsoen” (eerst fase)

-Staatsbosbeheer
-LTO Cultuurgroep bos- en haagplantsoen
-BoHeZa
-Treeport Zundert

Potentiële partijen voor de toekomst met groot belang:
-LNV
-VBNE
-CGN
-Naktuinbouw
-ERBO




