
Voorzitter Henk Raaijmakers op bezoek bij Zomerbloemen en Snij/bes/trek heester 

telers (deel 2) 

 

Sinds 1 januari 2019 zijn de zomerbloemen en snij/bes/trek heesterbedrijven aangesloten bij 

de Vakgroep Bomen en Vaste planten. 

Een mooi moment voor de voorzitter om een aantal van deze bedrijven(4) te bezoeken. Dit 

gebeurde op 30 augustus jl. 

 

Op de foto links is Henk Raaijmakers, voorzitter van de vakgroep en rechts Aad Vernooij. 

 

Peter Baars te Nieuw Vennep 

Op het derde bedrijf wat bezocht werd van Peter Baars te Nieuw Vennep worden 

zomerbloemen “akkerbouwmatig” geteeld. 

Van jongs af aan wilde Peter tuinbouwondernemer worden. Na korte periodes van 

bloembollen, droogbloemen en gladiolen teelt hij nu op ca. 14 ha zijn zomerbloemen. 

Zomerbloemen vanuit zaad geteeld zoals Carthamus, Buplureum en bloemen van vaste 

planten zoals: Campanula, Sedum en Alchemilla. 

Met 14 medewerkers (vele elk jaar terugkerend) in het oogstseizoen (half mei tot half okt) in 

losse dienst en  huisvesting  op het bedrijf is arbeid een onderwerp waar Peter Baars veel 

zorg aan besteed.  

In discussie met Henk is besproken hoe opmerkelijk de overheid met arbeid omgaat, de 

lasten (wet arbeid in balans) worden bij de bedrijven neerlegd zonder dat de werknemers er 

beter van worden in de portemonnee. 

Verder mechanisering van de werkzaamheden en optimalisatie van het uitgangsmateriaal is 

een belangrijk issue voor deze ondernemer. 

Met de ervaringen die hij zelf als bestuurder had, opperde hij nogmaals bij Henk dat er een 

heldere contributiestructuur moet komen voor de groep zomerbloemen en 

snij/bes/trekheesters. 

Een contributie die eerlijk is en waarbij uit te leggen is wat de organisatie voor je kan 

betekenen. Tevens kan dit voor de sector betekenen dat er bij dienst regelingen niet meer 

geschat moet worden wat oppervlaktes per gewas zijn. 

Een laatste punt is toch dat er steeds meer druk op ruimte komt voor verder ontwikkelingen. 

 

Gebr. van Ruiten te Lisse  

Het vierde bedrijf dat bezocht werd, is Gebr. Van Ruiten te Lisse. 

Eind jaren 60, door de broers Ton en Kees gestarte bedrijf is nu ca 10 ha. groot 

Inmiddels wordt het bedrijf geruime gerund door de volgende generatie. 

De neven Marco, Raymond en Barry runnen nu gezamenlijk het bedrijf en hebben hierin elk 

hun eigen taak. 

Het bedrijf omvat twee takken die goed op elkaar aansluiten. 

In de zomer worden er ruim 2 miljoen zomerbloemen geteeld met daarbij ook vervroeging 

van het seizoen met 3 rolkassen van ca. 500 m². Een rolkas is een veel voorkomend 

fenomeen in de Bollenstreek. Hiernaast worden er ca half miljoen vaste planten geteeld voor 

eigen gebruik en voor de verkoop aan de export. 

Belangrijkste soorten in de zomerbloemen zijn o.a.: Scabiosa “Staefa”, Phlox in diverse 

cultivars, Astrantia, Achemilla, en Campanula. Marco is naast plaatselijk bestuurder in de 

bollen/duinstreek ook sinds 2010 voorzitter van de Landelijke  

Zomerbloemen Commissie en sinds 1 januari nu voorzitter van de cultuurgroep 

Zomerbloemen/bes/snij/trekheesters en is voor een goede vertegenwoordiging van de 

cultuurgroep ook bestuurslid van de LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en 

Zomerbloemen. Onder de zomerbloemen vallen ook de Bes-, Trek- en Snijheesters. 



 

Op dit bedrijf wordt zeer zorgvuldig met de bodem omgegaan d.w.z. een goede 

vruchtwisseling en soms hoeken een jaar rust geven om de vruchtbaarheid op orde te 

brengen.  

Ook gewasbescherming is een groot issue en m.n. meeldauw bestrijding. Om dit zeer 

efficiënt uit te voeren is er een speciale overkapte machine (zie hieronder de foto) ontworpen 

om de bestrijding optimaal uit te voeren. 

 

 
 

Tevens is er met deze toediening geen drift en dat kan vooral in de nabijheid van 

buurtschappen minder klachten en gedoe opleveren. 

 

De rode draad van onderwerpen tijdens de bezoeken zijn samen te vatten als: 

• Druk op ruimte. 

• Beter omgaan met bodem o.a.: weerbaarder telen, andere analyse methodes, 

bemesting. 

• Gewasbescherming: beschikbaarheid GBM-pakket steeds smaller, uitvoering 

gewasbescherming (driftreductie, emissie loos) 

• Kansen vergroening. 

• Arbeid: beschikbaarheid tijdelijke (piek) arbeid, kosten arbeid schieten omhoog en 

goede huisvesting. 

 

 

Leimuiden 

Aad Vernooy 

 


