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

telers (deel 1) 

 
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. 
Als eerste werd kwekerij Meer en Drecht te Leimuiden bezocht. Dit ca. 4 ha. groot bedrijf van Johan 
Boere teelt een groot sortiment zomerbloemen en heesters.  
In zomerbloemen zijn Phlox, Astrantia, Sedum, Veronica, Helenium, Monarda en Chelone belangrijke 
gewassen. Bij de heesters zijn Hypericum, Rozebottel, Symphoricarpus en Ilex de belangrijkste 
gewassen. Dit alles met de filosofie om met deze gewassen vanaf half mei tot eind november aan de 
markt te zijn. 
Johan is naast teler ook een enorme liefhebber van het vak dat blijkt wel uit het grote sortiment. 
Hiernaast gaat hij ook goed om met de natuur wat blijkt bij keuzes van gewasbescherming, omgaan 
met de bodem en onderhouden van de bijen. 
Deze laatste doen zeer goed werk bij de bestuiving van zijn heestergewassen die zeer goed in de 
bessen zitten. 
Ook voortdurend bezig zijn om zijn kennispeil op een nog hoger niveau te krijgen d.m.v. van 
bezoeken van excursies en bedrijfsbezoeken. 
In het gesprek met Henk gaf deze aan om dit punt binnen de cultuurgroep extra aandacht te geven. 
Zijn arbeidsplaatje op dit seizoenbedrijf wordt ingevuld door een aantal buitenlandse werknemers 
die jaarlijks 5 a 6 maanden komen met daarnaast inlenen van werknemers via uitzendbureaus in de 
piekperiodes. 
Het inpassen van arbeid op bedrijven kwam ook in de discussie met Henk aan de orde immers de 
kosten voor de teler stijgt maar de laatste jaren, maar de werknemers merken hier niet veel van.(ook 
mede door de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans WBA, welke 1 januari 2020 in werking treedt). 
 
Hierna waren we te gast in Aalsmeer op het bedrijf van Marco Alderden en Ronald Ceelen nl: Het 
Witte Hek. 
Een typisch Aalsmeers trekheesterbedrijf wat al 5 generaties bestaat. 
Op de akkers worden Viburnum opulus(sneeuwbal) en Syringa geteeld.  
Viburnum wordt op pot (80%) geteeld en elk jaar vanaf januari tot mei worden de bloemen geoogst. 
Op pot telen betekent elk jaar oogst en als vergelijking met de vollegrond teelt is  eens per 2 jaar 
oogsten. 
Door de teelt op pot is de teelt van Sneeuwballen een grotere teelt geworden. 
Syringa wordt voor 80% opgekweekt op de speciale akkers. 
In het eerst jaar na opplant worden ze in de wintermaanden terug gesnoeid en het jaar daarop in 
bloei getrokken. 
Op dit bedrijf is een aantal jaren terug begonnen met het telen op pot. Deze struiken worden altijd 
laat in het seizoen in bloei getrokken om tot goede kwaliteit te komen. Met juiste bemesting en 
teeltaanpassingen worden er mooie resultaten geboekt. 
Naast de witte sering is de omvang van paarse en roze variëteiten aardig toegenomen. 
Struiken met onderstammen van soms wel 50 jaar oud worden na 2 jaar los gestoken( tegenwoordig 
steeds meer machinaal), dan per schuit naar huis gehaald om vanaf januari tot mei in kleine 
(afdelingen) kassen in bloei getrokken te worden.  
Het grote zorgpunt in de seringenteelt is wel Verticilliumdruk in de onderstammen van de struiken. 
In de laatste 10-15 jaar is er veel onderzoek gedaan naar resistente onderstammen en zo ja ,er is een 
hele beste (uit honderden zaailingen) uitgekomen die nu na 6 jaar veel gebruikt wordt. Elk jaar 
kunnen de telers hier bestellingen van doen. De resultaten zijn voor deze onderstam veelbelovend. 
Ander zorgpunt is toch wel de vergrijzing van de telers, wat gevolgen heeft voor het aantal telers. De 
komende jaren zullen er nog 10 bedrijven actief zijn in deze teelt. 



Het arbeidsplaatje wordt 8 maanden door de ondernemers zelf ingevuld en in de oogst periode een 
medewerker van de bedrijfsverzorging en enkele uitzendermedewerkers. 
Tijdens de rondgang gaf Ronald aan dat hij zeer begaan is met de bodem. Als de struiken van het land 
zijn wordt er eens in de 2 of 4 jaar bagger opgebracht uit de Westeinder Plassen. 
De laatste jaren is veel kennis opgedaan aangaande “weerbaarder” telen. Analyses via Aalbrecht 
methode en dus gerichter bemesten om te komen tot de ideale verhoudingen van de elementen in 
de bodem. 
Dit is een hele goede stap geweest geeft Ronald aan. 
Het belangrijkste knelpunt blijft toch de toelating van het remmiddel Alar/Daminozide. Al 5 jaar is er 
geen reguliere toelating, alleen een vrijstelling van 120 dagen voor de teelten op pot. 
Dit is op veel bedrijven niet uit te leggen en er is veel onbegrip 
Bij de Cemp Coöperatie heeft dit de hoogste prioriteit. 
 
 
Leimuiden, 
Aad Vernooy, 


