
Landelijke vakgroep
Op sectorniveau is de belangenbehartiging 
straks in handen van de landelijke 
vakgroepen. Het is zaak dat die nauw 
betrokken blijven bij wat er in de regio 
gebeurt. LLTB-vakgroepvoorzitter John 
Stemkens is benoemd in het nieuwe 
bestuur van de vakgroep. 

Aantal leden vakgroep neemt toe
Het aantal leden van de LLTB-vakgroep Tuinbouw Open 
Teelten is in 2017 licht toegenomen. Een opmerkelijke 
ontwikkeling in een krimpende markt. Daar is de vakgroep 
trots op. In zwaardere tijden blijkt collectieve 
belangenbehartiging meer nodig dan ooit.

Ondernemersgroep pot- en containerteelt
Waterschap Limburg en de LLTB bezoeken zo’n 100 bedrijven in de pot- en containerteelt. De bezoeken maken deel uit 
van het actieplan voor deze sector. Met ondernemers uit de vakgroepen Boom- en Vaste Plantenteelt, Fruitteelt en 
Tuinbouw Open Teelten heeft LLTB in samenwerking met Waterschap Limburg begin 2017 een actieplan besproken om 
meer inzicht te krijgen in de bestaande lozingssituatie op bedrijven met pot- en containerteelten in de open lucht. 

uitgelicht

John Stemkens
Voorzitter LLTB-vakgroep 

Tuinbouw Open Teelten

“Op de valreep van vorig jaar is er een nieuwe cao open teelten afgesloten tussen LTO 
Nederland en de vakbonden. Deze nieuwe cao heeft een looptijd tot eind februari 2020 
en sluit aan op de vorige cao die per eind juli 2017 afliep. Op dit moment wordt de 
cao-tekst inhoudelijk en redactioneel aangepast, zodat op korte termijn de cao bij het 
Ministerie van SZW kan worden voorgelegd voor de algemeen verbindend verklaring 
(AVV). We hebben bewust gekozen voor een langjarige cao die ondernemers zekerheid 
biedt en een goed kader geeft om werknemers aan te trekken voor vast en tijdelijk werk. 
In toenemende mate zien we dat werkgevers moeite hebben vacatures ingevuld te 
krijgen. Een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket is daarom onontbeerlijk.

In Midden-Limburg is een ondernemersgroep een pilot gestart om de bestrijding van knolcyperus effectiever op te pakken en 
verdere verspreiding te voorkomen. Men wil onder andere een langjarige proef op een besmet perceel in Midden-Limburg 
laten aanleggen om diverse middelen en methoden van bestrijding te toetsen op effectiviteit in de praktijk. Verder is bij LTO 
Plant het verzoek neergelegd om – eerst intern – te bespreken welke mogelijkheden men ziet voor verbetering van het huidige 
Teeltvoorschrift knolcyperus van de NVWA en het Ministerie van Economische Zaken.

Het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn tenslotte zorgt bij veel agrarische ondernemers voor problemen. Vooral Limburgse 
boeren kunnen niet met het programma uit de voeten en de bodemvruchtbaarheid op zand en löss komt steeds verder in de 
knel. Er is veel te weinig ruimte om aan bodemverbetering te doen met behulp van dierlijke mest en organische stof. We willen 
ons inzetten om bemesting van planaardige teelten los te koppelen van het mestprobleem bij de veehouderij, want feitelijk zijn 
dat twee afzonderlijk zaken.”

aan het woord

‘EEN GOEDE CAO IS ONONTBEERLIJK’

RESULTATEN 2017 TUINBOUW OPEN TEELTEN


