
Gericht onderzoek (betaald uit collectieve middelen) heeft de 
teelt van eenjarige zomerbloeiers op een hoog niveau ge-
bracht. Dit onderzoek is essentieel om voorop te blijven lopen 
en knelpunten ook in de toekomst het hoofd te kunnen bie-
den. Omdat financiering van het gewasonderzoek via het Pro-
ductschap Tuinbouw (PT) sinds begin dit jaar niet meer moge-
lijk is, vereist dit een nieuwe structuur. 
 
Daarom doet de landelijke commissie Eenjarige Zomerbloeiers 
een dringend beroep op alle telers van eenjarige zomerbloei-
ers, die lid zijn van de brancheorganisaties LTO Noord Glas-
kracht, ZLTO of LLTB, om zich aan te sluiten bij de op te richten 
gewascoöperatie Eenjarige Zomerbloeiers, waarin onderzoek 
wordt ondergebracht. Een krachtige, breed gedragen nieuwe 
structuur is nodig om ook in de toekomst deze taak goed uit te 
kunnen voeren. Een gewascoöperatie met brede steun van de 
telers kan die rol vervullen! Uitgangspunt is dat een gezamen-
lijke aanpak goedkoper en sneller is dan een individuele koers. 
 

Nieuwe kennis alleen voor leden 
 
Ieder lid van de coöperatie kan projecten of ideeën aandragen. 
Het bestuur beslist welke projecten daadwerkelijk worden 
uitgevoerd. Daarbij staat altijd het belang van de gezamenlijke 
leden voorop. De kennis die wordt gegenereerd door de pro-
jecten is dan ook alleen beschikbaar voor leden van de coöpe-
ratie. Voor een goede projectaansturing en een gerichte in-
breng van de aangesloten leden is een goede structuur van de 
coöperatie van groot belang. Het bestuur houdt jaarlijks een 
ledenvergadering waar wordt gestemd over de begroting en de 
jaarlijkse bijdrage per hectare. Ook wordt verantwoording af-
gelegd over de besteding van het beschikbare budget. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratis ‘meeliften’ voorkomen 
 
Het streven is om voldoende geld te verzamelen om knelpun-
ten in de teelt direct aan te pakken én toekomstgericht onder-
zoek te initiëren. Dat kan met een gering percentage van de 
afdracht die in het verleden aan het PT werd gedaan. Tegen-
over de verplichte heffing van alle glastuinbouwondernemers 
aan het PT, staat nu een vrijwillige deelname aan de gewasco-
öperatie. De afdracht voor 2014 voor onderzoek en innovatie 
bedraagt voor telers € 200 per ha. Voor alles boven de 5 ha is 
de bijdrage € 100 per ha. Voorbeeld: een bedrijf van 7 ha be-
taalt 5 x € 200 + 2 x € 100 = €1200. Het is aan het nieuwe col-
lectief om zoveel mogelijk telers te binden, zodat het gratis 
‘meeliften’ (‘freeriden’) op de resultaten wordt voorkomen. Een 
belangrijk aspect is bovendien dat door de sector gefinancierd 
onderzoek in aanmerking kan komen voor cofinanciering van-
uit de overheid, bijvoorbeeld in het kader van Topsector Tuin-
bouw & Uitgangsmaterialen. Een groot draagvlak onder de 
telers is dan wel een vereiste. 

 

*De overhead betreft de kosten van de accountant en de notaris 
voor het oprichten en onderhouden van de coöperatie en het 
maken van de jaarrekening. LTO Glaskracht Nederland brengt 
geen verdere kosten in rekening voor het onderhouden van de 
coöperatie. Dit laatste zal worden gefinancierd vanuit de lid-
maatschapsgelden. Ná 1e  jaar zijn de overhead kosten lager.  
 

Speerpunten onderzoek 
 
Wat het onderzoek betreft komt de nadruk van de gewasco-
öperatie te liggen op drie speerpunten: energie, plantgezond-
heid en water. Tijdens de vergadering van 14 mei 2014 heeft 
de landelijke commissie diverse knelpunten benoemd. Plant-
gezondheid is een belangrijk vraagstuk. Voor wat betreft plant-
gezondheid heeft het verkrijgen en behouden van een effectief 
middelenpakket de aandacht. Ontwikkeling van nieuwe bestrij-
dingstechnieken, middelen en natuurlijke vijanden blijft nood-
zakelijk om de ziekten en plagen in de hand te houden. 
 
 

Onderzoek voor eenjarige zomerbloeiers 
moet doorgaan 

   

      

Voorbeeld 1 

 

Voorbeeld 2 

Deelname 175 ha 250 ha 

Bijdrage/ha € 200; >5 ha € 100 € 200; >5 ha € 100 

Opbrengst € 25.000 € 36.500 

Overhead* € 2.350 € 2.350 

Budget € 22.650 € 34.150 

Begroting 



Water, bemesting en emissie zijn nu en in de toekomst belang-
rijke aandachtspunten. De emissie moet verder worden ver-
laagd volgens de Kader Richtlijn Water (KRW). Voor sommige 
gewasbeschermingsmiddelen wordt zuivering van het emissie-
water verplicht. Een goede zuiveringstechniek is dan belang-
rijk. 
 
Eenjarige Zomerbloeiers is een erg diverse groep producten. 
Hieronder een overzicht van de belangrijkste soorten uit stek 
en zaad. Streven is dat kwekers van deze producten zo veel 
mogelijk mee doen met de gewascoöperatie. 
 

Top 11 - Stek  Top 10 - Zaad 
 
Pelargonium   Pelargonium 
Osteospermum  Viola 
Petunia   Primula 
Fuchsia   Petunia 
Mandevilla   Dianthus 
Dianthus   Impatiens 
Argyranthemum  Begonia 
Impatiens   Lobelia 
Lobelia    Verbena 
Verbena   Tagetes 
Calibrachoa    
 

“Onderzoek moet mogelijk blijven” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan voor en met een-
jarige zomerbloeiers. Onder andere: Tagetes krulblad, reductie 
remstoffen, geïntegreerde teelt (trips en wittevlieg), valse 
meeldauw Impatiens, Chalara viool en petunia en invloed van 
licht op scheutvorming. 
 
Voorzitter van de landelijke commissie Jeroen Stamsnijder: 
“Het is belangrijk dat ook de komende jaren onderzoek moge-
lijk blijft. Een goede structuur daarvoor is een gewascoöpera-
tie. De kwekers bepalen aan welke onderzoeken het budget 
wordt besteed en de resultaten zijn voor wie meebetaald. Op 
die manier kunnen we gezamenlijk de knelpunten aanpakken.” 
 
 
 
 
 
 

“Kwekers steunen gewascoöperatie” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Netwerkcoördinator Arthur van den Berg: “De wens om een 
gewascoöperatie op te richten is tijdens de landelijke excursie 
in september 2013 voor het eerst besproken. Vervolgens is 
nogmaals gediscussieerd tijdens de excursie op 19 februari 
2014 over het oprichten van een gewascoöperatie om collec-
tief onderzoek te behouden en zo knelpunten in de teelt op te 
kunnen lossen. Conclusie: de gewascoöperatie moet er komen! 
De landelijke commissie heeft vervolgens met de aanwezigen 
nagedacht over de randvoorwaarden, zoals de hoogte van de 
bijdrage per hectare, stemrecht, maximering van het budget en 
minimale deelname. De aanwezigen stonden unaniem achter 
het idee om een gewascoöperatie op te richten, vooral omdat 
je gezamenlijk verder komt dan alleen.“ 
 

Meer informatie 
 
De gewascoöperatie Eenjarige Zomerbloeiers is een initiatief 
van de landelijke commissie Eenjarige Zomerbloeiers. 
 
Neem voor meer informatie contact op met: 
Arthur van den Berg, netwerkcoördinator  
telefoon 06 237 479 68 , e-mail avandenberg@ltoglaskracht.nl 
 
Jeroen Stamsnijder, voorzitter landelijke commissie 
telefoon +49 172 784 80 39, e-mail jeroen@emsflower.de 
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