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‘Van bijna doodgebloed naar 
weer één gezicht’

Pas als je je ergens thuis voelt, 
presteer je goed. “De belangrijkste 

voorwaarde daarvoor is dat er naar jouw 
problemen wordt geluisterd en rekening 

wordt gehouden met je belangen”, 
zegt Marco van Ruiten, kweker van 

buitenzomerbloemen. Sinds 1 januari 
stapte hij met collega-kwekers van 

buitenzomerbloemen en bes-, snij- en 
trekheesters over van belangenbehartiger 

Glastuinbouw Nederland naar de LTO-
vakgroep Bomen en Vaste Planten. Ze 

vormen er een nieuwe cultuurgroep. “We 
hebben weer een gezicht.”

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

Waarom stappen kwekers van zomerbloemen, bes-, snij- 
en trekheesters over naar deze vakgroep van LTO Neder-
land? 
“De wens was er al langer. Een paar jaar geleden stelden we 
het voor bij de toenmalig voorzitter van destijds nog LTO 
Glaskracht. Want qua belangenbehartiging sluiten we veel 
beter aan bij vasteplantenkwekers dan bij glastuinders. Denk 
aan arbeidszaken, zoals CAO Open Teelten, en gewasbescher-
ming. Veel kwekers zijn eigenlijk vasteplantenkwekers die 
er bloemen van snijden. Sommigen hebben ondersteunend 
glas. De overstap is toen niet gelukt. De nieuwe voorzitter, 
Sjaak van der Tak, voelde onze problematiek en urgentie 
toen ik het vorig najaar aankaartte beter aan. In de zomer 
was toen ook al duidelijk dat de functie van Aad Vernooij 
per 2019 zou komen te vervallen; hij was als zzp’er netwerk-
coördinator voor onder andere pioenen, buitenbloemen-
teelten en kleine gewassen. Ook werden de contouren van 
het nieuwe ‘Glastuinbouw Nederland’ steeds duidelijker. 
De focus kwam nog meer op glas te liggen. Doe je dan niks, 
dan bloedt het beetje collectiviteit dat er nog was helemaal 
doodt.”

En hoe is de situatie nu?
“We hebben ongeveer 300 zomerbloemenkwekers en kwe-
kers van snij-, bes, en trekheesters bij de nieuwe cultuur-
groep Zomerbloemen van de vakgroep Bomen en Vaste 
Planten en Zomerbloemen. Zij zijn verdeeld over de regio’s. 
Vanuit LLTB 21, vanuit ZLTO 130 en vanuit LTO Noord 155. 
De zomerbloemenkwekers uit die laatste regio zijn afkom-
stig van Glastuinbouw Nederland. Zestig tot zeventig kwe-
kers van zomerbloemen zijn bij Glastuinbouw Nederland ge-
bleven. Zij telen voornamelijk onder glas. We zijn de zevende 
cultuurgroep onder de vakgroep. Het woord ‘zomerbloemen’ 
is toegevoegd aan de naam en het logo is veranderd. Negen 
van de elf bestuursleden van de zomerbloemencommissie 
van voorheen LTO Glaskracht zitten in het bestuur van de 
cultuurgroep. Naast mijzelf zijn dat: Johan Broere, Adri Klaa-
sen-Bos, Timo Steenwijk, Nico Wigchert, Dick van der Meer, 
Geert op ’t Hof, Paul Koenraadt en Henk van den Berg van 
Summerflowers. Laatstgenoemde is adviseur en zit ook in de 
CEMP-klankbordgroep (red.: Coördinator Effectief Middelen 
Pakket), net als Aad Vernooij. We worden ondersteund door 
secretaris Gerrit Peeters.” 

Marco van Ruiten
VOORZITTER CULTUUR-

GROEP ZOMERBLOEMEN

I N  G E S P R E K

Marco van Ruiten is al sinds 2010 voorzitter van de landelijke zomer-
bloemencommissie, eerst nog bij LTO Groeiservice en later bij LTO 
Glaskracht. Hij is ook bestuurslid van de afdeling Duin- en Bollen-
streek van LTO Noord. Van Ruiten heeft samen met zijn broer en 
neef een zomerbloemen- en vasteplantenkwekerij in Lisse, waar 
ze op totaal 6,5 hectare kweken. De hoofdteelt zomerbloemen is 
Phlox en verder staat er Scabiosa, Astrantia, Campanula, margriet 
en Alchemilla. Dit jaar bestaat het bedrijf vijftig jaar.
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I N  G E S P R E K

Wat mogen leden van de nieuwe vorm verwachten? 
“Goede belangenbehartiging en dus werkelijk inspraak. Be-
stuursleden zitten in verschillende klankbordgroepen van de 
vakgroep: water, mineralen, plantgezondheid (gewasbescher-
ming en fytosanitair) en werkgeverschap. De portefeuilles 
moet nog verdeeld worden. Ze pakken op wat het meest van 
toepassing is voor zijn of haar teelt of regio. We praten weer 
mee over CAO Open Teelten. Voor certificering, zoals Global-
GAP en MPS, komt ook aandacht omdat eindklanten er meer 
naar vragen. We moeten ervoor zorgen dat we inspraak 
hebben in de eisen die certificeringen stellen aan onze teel-
ten. Op gebied van plantgezondheid zitten er mensen in de 
klankbordgroep CEMP. Het grootste voordeel van lidmaat-
schap zien mensen toch in de aanpak van knelpunten op 
gewasbeschermingsgebied. Per 1 januari heeft de vakgroep 
de coöperatie CEMP opgericht. Die is erop gericht om de 
beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen voor de 
boomteelt, vaste planten - en nu dus ook voor de zomerbloe-
men - veilig te stellen, indien nodig uit te breiden en het 
pakket verder te verduurzamen. Bovenop het lidmaatschaps-
geld betaal je 50 euro voor de coöperatie. Omdat vrijwel ie-
dereen in buitenteelten middelen gebruikt, heeft iedereen er 
baat bij dat hier geld voor binnenkomt. Ook niet-leden van 
LTO kunnen lid worden van de coöperatie. Ik hoop dat de 
niet-georganiseerde zomerbloemen- en snijheesterkwekers 
eerst lid worden van de CEMP. Mijn streven is om binnen vijf 
jaar ongeveer de helft van het totaalaantal potentiële bedrij-
ven in ieder geval lid te laten zijn van de Coöperatie CEMP. 
Vandaaruit moeten we ze warm maken voor een volledig 
lidmaatschap door ze de toegevoegde waarde te laten zien. 
Naast goede belangenbehartiging zijn dat bijvoorbeeld ook 
excursies of thema-avonden en een jaarvergadering.”

U bent enthousiast dat bestuursleden weer voorname 
taken krijgen...
“Klopt. De afgelopen twee jaar troffen bestuursleden elkaar 
alleen om elkaar te informeren en omdat we daar het belang 
van inzien. Nu krijgen we echt weer een functie. Binnen de 
vakgroep en LTO Nederland is er een duidelijke structuur 
in de organisatie van inspraak. Hierdoor kunnen we weer 
professioneler en daadkrachtiger zaken op- en aanpakken. 
Van dit alles was bij Glastuinbouw Nederland amper sprake 
meer. We krijgen nu taken en verantwoordelijkheden en 
soms staat daar een bepaalde kostenvergoeding tegenover. 
Dat schept verwachtingen. Je moet namens het vak spreken; 
problemen ter discussie stellen en oplossingen zoeken. Dit 
werkt motiverend, merk ik als voorzitter. Ik heb nooit het 
gevoel gehad dat ik voorzitter van een groep was. Ik was 
woordvoerder als de vakpers belde. Het voelt goed om wer-
kelijk iets voor kwekers te kunnen doen. Bovendien is het 
fijn om in gezamenlijkheid dingen te doen en als vak weer 
één geheel te vormen. Dat geeft verbondenheid en daar haal 
ik voldoening uit.”

Hoe groot is het potentieel leden voor de nieuwe cultuur-
groep? 
“Slechts één op de acht kwekers is aangesloten. Totaal zijn 
er zo’n 2.550 bedrijven; ongeveer 1.800 met buitenzomer-
bloemen en 750 bedrijven met bes-, snij- of trekheesters. 
Het grootste areaal is pioenen, zo’n 1.200 hectare. Er zijn 
ook gespecialiseerde pioenenbedrijven. De grootste groep 

zomerbloemenkwekers heeft een groot assortiment om het 
seizoen zo gemakkelijk mogelijk in te delen, maar je ziet 
specialisatie toenemen, kijk naar bedrijven met bijvoorbeeld 
Astilbe, Delphinium, Phlox of Alchemilla. Door specialisatie 
te combineren met vervroegen of verlaten kan je product 
langer aan klanten leveren in plaats van in ‘hozen’. Je ziet 
ook teeltbedrijven die naar Portugal gaan of in Spanje op 
contract laten kweken om langer aan de markt te zijn. Zelf 
kijk ik voor Astrantia naar Portugal. Op die bloem maak ik 
de meeste winst per vierkante meter. Maar als ik er meer 
meters van op mijn bedrijf zou zetten, zit ik mezelf in de 
weg.”

Hoe ziet de aanloop naar het zomerbloemenseizoen eruit? 
“De planten zijn goed de winter doorgekomen. Ik zie en 
hoor weinig over schade door de droogte van vorig jaar. 
Alles is hard gegroeid door die warme periode van een paar 
weken geleden. De productie uit de kas ligt drie weken voor 
ten opzichte van de afgelopen twee jaren. De buitenteelten 
ongeveer twee weken. Tot nu toe is er nog wel te weinig re-
gen gevallen om de basisbemesting van eind februari, begin 
maart goed de grond in te krijgen. Daarom beregenen veel 
kwekers al. Verder in het seizoen is voldoende regen nog erg 
belangrijk voor de lengtegroei. Ik hoop niet dat het weer zo 
droog wordt. Dan wordt het misschien nog spannend, want 
we moeten kunnen blijven beregenen met oppervlaktewater 
van voldoende kwaliteit.”

‘We willen niet-georganiseerde 
kwekers warm maken voor 

lidmaatschap door de toegevoegde 
waarde te laten zien’ 


