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[ REGIODEBAT

Annemarie Breukers

KNPV werkgroep 
Gewasbescherming en 
Maatschappelijk Debat

Trade Valley – regiodebat 
Houd Nederland Xylella-vrij: wat doe jij?

datum en plaats: 6 oktober 2016, op de beurs GrootGroenPlus, Zundert.
aantal deelnemers: ongeveer 20, plus de mensen die bleven staan om te luisteren
organisatie: KNPV-werkgroep Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat, Anthos, LLTB en NVWA
effect: bewustwording complexiteit van het probleem, urgentiebesef

Rampscenario

We hebben elkaar hard nodig om Nederland vrij 
van Xylella te houden. Als het niet lukt zullen 
de consequenties van deze bacterieziekte voor 
de hele boomkwekerij en daarbuiten vergaand 
zijn. De gevolgen zullen verder strekken dan de 
boomkwekerijketen. Ook gemeenten, provincie 
en openbaar groen krijgen ermee te maken.

Meer samenwerking nodig

Maar vínden we elkaar ook voldoende? Doen we 
genoeg om deze ziekte die al in beperkte delen 
van Italië en Frankrijk is aangetroffen te voor-
komen? Daarover ging deze dialoog op de groot-
groenvakbeurs in Zundert.
Als aftrap gaven bacterioloog Jan van der Wolf 
(Wageningen Plant Research) en Karin Visser 
(NVWA) een introductie over het organisme, de 
risico’s en het beleid. Harm Horlings (Anthos / 
consultant), Lammert Kragt (Staatsbosbeheer) 
en Jan Veltmans (LTO / boomkweker) prikkelden 
vervolgens het publiek met stellingen vanuit het 
perspectief van de handel, groene ruimte en pri-
maire sector. Eppie Klein, voorzitter Tree Center 
Opheusden, leidde de discussie in goede banen. 
En ja, er bleek nog genoeg te doen om elkaar te 
vinden en deze ziekte buiten de Nederlandse 
grenzen te houden.

Karin Visser tijdens haar inleiding. Reacties uit de zaal, o.l.v. Eppie Klein.

Jan Veltmans poneert de stelling “Als het in 
Nederland tot een uitbraak komt mogen 
we best wat (meer) risico nemen”; veel stof 
tot discussie.

Het regiodebat Trade Valley 
was korte tijd trending op 
Twitter.

Het werd een week later 
gevolgd door een artikel in 
De Boomkwekerij 12: 6-7 
(14 oktober 2016)


