Stellingen paneldebat najaarsbijeenkomst KNPV – 22 nov 2018
De hele dag zijn er presentaties geweest rondom het thema Plantenziekten in de tuin. Met een
paneldebat wordt de dag afgesloten waarbij de aanwezigen op drie onderdelen (wat zien we, hoe te
duiden, hoe erop in te spelen) de discussie kunnen aangaan aan de hand van stellingen. In het panel
hebben Ben Scheer (Tuinbranche Nederland), Aad Termorshuizen (Onderzoek/Consultancy) en Pier
Oosterkamp (Ecostyle) zitting.
Er waren per vraag steeds 28-33 mensen die hun stem uitbrachten.
Resultaten debat
Uit de resultaten en het daaropvolgende debat komt naar voren dat er meer aandacht moet komen
voor plantenziekten en –plagen in tuinen. Het is belangrijk een goed beeld hiervan te hebben, vooral
gezien de interactie tussen tuinen, openbaar groen en agrarische percelen. Plantenziekten- en plagen
in tuinen kunnen altijd de kop opsteken, vaak afhankelijk van de weersomstandigheden in een jaar.
Om goed om te kunnen gaan met plantenziekten is er meer voorlichting nodig, zowel aan particuliere
tuinbezitters als aan hoveniers.
Stelling
Onderdeel 1 (Wat zien we?)
1. Er is geen goed beeld van de ziekte- en plaagdruk in particuliere tuinen!
a. Klopt niet, na de inventarisatie onder KNPV-leden en vandaag is dat
beeld er wel
b. Klopt, maar het is ook niet nodig om zo’n beeld te hebben
c. Klopt, en het is juist belangrijk om er een beter beeld van te krijgen
d. Klopt niet, specialisten als tuincentra en hoveniers hebben een goed
beeld hiervan
2. Welke ziekten of plagen gaan bij particuliere tuinen het meest voor overlast
zorgen?
a. Insecten
b. Onkruid
c. Schimmels
d. Slakken
e. Invasieve exoten (planten en dieren)
f. Alle vijf genoemde
g. Geen van deze
h. Wisselt jaarlijks sterk, al naar gelang het weer
Onderdeel 2 (Hoe te duiden?)
3. Is de buxusmot de kanarie in de kolenmijn?
a. Ja, dit waarschuwt dat (nieuwe) ziekten en plagen vrij spel hebben in de
tuinen
b. Nee, dat klinkt te alarmerend. Er is eigenlijk niets ernstigs aan de hand
c. Ja, uitbraak én bestrijding van de mot laten zien dat de burger maar wat
aanklooit
d. Nee, niets nieuws. Van oudsher kennen we plotse oplevingen van
ziekten en plagen
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4. Wat is de voornaamste oorzaak voor nieuwe uitbraken van ziekten en plagen
in tuinen?
a. Verandering van het klimaat en daarmee extremer weer
b. Verandering van het klimaat en daarmee betere omgeving voor
invasieve exoten
c. De tuinier heeft steeds minder chemische bestrijdingsmiddelen tot zijn
beschikking
d. Gebrek aan kennis van ziekten en plagen bij tuiniers
e. De inrichting en beplanting van tuinen is niet ‘robuust’ genoeg
f. Insleep van exoten via internationale verkeersbewegingen (vracht en
burgers)
g. Alle zes voorgaande antwoorden
5. De impact van ziekten en plagen in particuliere tuinen wordt onderschat
a. Eens, het kunnen infectiehaarden zijn voor openbaar groen en
agrarische percelen
b. Oneens, de tuinier koopt immers zo nieuwe planten
c. Eens, er is vrijwel geen aandacht voor vanuit onderzoek/wetenschap
d. Oneens, er zal steeds weer een biologisch evenwicht ontstaan
Onderdeel 3 (Hoe erop in te spelen?)
6. Is er meer aandacht nodig voor ziekten en plagen in particuliere tuinen?
a. Nee, de tuinier redt zich prima
b. Ja, we moeten juist voorkomen dat de tuinier ‘zich wel redt’….
c. Nee, tuincentra, hoveniers en Google bieden afdoende antwoord
d. Ja, vooral vanwege interactie tussen tuinen, openbaar groen en
agrarische percelen
7. Wij, als experts, moeten ons actiever bemoeien met ziekten en plagen in
particuliere tuinen!
a. Eens, het is nu een ondergeschoven kindje
b. Oneens, dat doen we al actief genoeg
c. Oneens, laten we ons vooral focussen op de agrarische praktijk
d. Eens, wij hebben daar bij uitstek de kennis en het netwerk voor
8. Hoe is meer aandacht te geven aan ziekten en plagen in particuliere tuinen?
a. Onderzoek doen naar interactie met openbaar groen en agrarische
percelen
b. Voorlichting aan particulieren over tuininrichting om ziekten en plagen
te voorkomen
c. In het algemeen meer bekendheid geven aan ziekten en plagen bij
planten
d. Voorlichting aan hoveniers / bij hoveniersopleiding over actuele ziekten
en plagen
Afsluitend
9. Het was vandaag een geslaagde bijeenkomst!
a. Oneens
b. Eens
c. Ik weet het (nog) niet
d. Geen mening
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