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Geachte heer Rutte, 
 
Namens alle bloemisten, tuincentra en overige sierteeltpartners in Nederland ontvangt u deze 
voorjaarsierteeltverrassing. Daarmee willen we in deze bijzonder moeilijke tijden allereerst onze waardering 
voor uw werk uitspreken. Vrijwel dagelijks moeten er zeer complexe keuzes m.b.t. corona worden gemaakt, 
het kan niet anders zijn dat dit het uiterste van u vraagt.  

Dank en waardering 

Daarbij willen we tevens onze dank uitspreken voor het feit dat u en andere partijen in de Tweede Kamer in 
december 2020 gezamenlijk hebben besloten, weliswaar beperkt ruimte te bieden aan de verkoop van 
bloemen buiten. Voor de bloemenwinkels is dat de afgelopen tijd waardevol geweest. Zoals u zult begrijpen is 
dit voor grote groenwinkels en tuincentra van minder waarde geweest omdat zij een veel breder assortiment 
voeren met ook tuinplanten, kamerplanten, tuinaarde, etc.  

Extra vitamine G nu nodig 

Deze sierteeltverrassing communiceert dus onze dank en waardering. Bloemen, planten, bloembollen en 
overige sierteeltproducten hebben een belangrijke functie, zij zijn in staat om de boodschap over te brengen 
die anders graag persoonlijk was verteld. Een boodschap van meeleven, van troost, waardering, een hart onder 
de riem. Het geven en ontvangen van bloemen en planten draagt direct bij aan gelukservaring en gevoel.  

Daarnaast hebben sierteeltproducten daadwerkelijke een verbeterend effect op onze gezondheid: ze maken 
lucht gezonder door CO2 om te zetten in zuurstof, ze verbeteren de luchtvochtigheid, dragen bij aan de 
biodiversiteit én aan fysieke en psychische gezondheid en welzijn. Bloemen, planten, bloembollen en overige 
sierteeltproducten zijn daarmee essentiële producten in de huidige samenleving.  

Zeker in deze voorjaarsperiode, waarin bewegingsvrijheid beperkt is, thuiswerken de norm is, persoonlijke 
contacten eigenlijk niet mogelijk zijn en de psychische nood helaas toeneemt, hebben we allen extra Vitamine 
G(roen) in de vorm van mooie en sprekende sierteeltproducten nodig. Zowel in huis maar ook in de tuin. 
Immers daar kunnen we veilig en vertrouwd in de eigen omgeving buiten zijn. Dat vraagt om extra 
mogelijkheden op gebied van het assortiment. Bloemen, kamerplanten, bloembollen, vooral ook buitenplanten 
en overige sierteeltproducten zijn belangrijk, zo niet essentieel, in het dagelijks leven, dat in de afgelopen tijd 
een stuk complexer is geworden 

 



 

Schaf de krokusvakantie maar af 

De bloemisten en tuincentra hebben tijdens de eerste lockdown, waarin zij als essentiële winkels open 
mochten blijven, bewezen dat je op een veilige en gezonde manier bloemen en planten kon kopen bij de 
speciaalzaak. Hiervoor zijn, middels brancheprotocollen alle voorzieningen getroffen en is er door de 
ondernemers aanzienlijk geïnvesteerd om het hele proces veilig en hygiënisch te laten verlopen. De 
klantenstroom is bij de bloemist en in de grote tuincentra, aanzienlijk beter te reguleren dan in bijvoorbeeld 
een supermarkt, waar de verkoop van bloemen en planten op dit moment wel onbeperkt wordt toegestaan.  

Gelet op het bovengenoemde belang vragen wij uw medewerking in het volledig heropenen van de 
bloemenwinkels, tuincentra en overige sierteeltdetailhandel en daarmee deze gedwongen “Krokusvakantie 
voor ondernemers en medewerkers” af te schaffen en assortiments-mogelijkheden (planten, bloembollen en 
bijbehorende  producten als tuinaarde, bemesting en potterie te verbreden. Als branche zijn we graag bereid 
mee te denken en mee te praten over de (stapsgewijze) route naar volledige, verantwoorde openstelling. Laten 
we alle middelen gebruiken om Nederland weer gezond te maken. Bloemen, planten, bloembollen en de 
gehele sierteelt zijn daarbij essentieel. Het is nu tijd voor Vitamine G(roen) en onze krokusvakantie heeft nu 
wel lang genoeg geduurd. 

Tenslotte 

Wij danken u voor uw aandacht en wensen u veel sterkte, wijsheid en bovenal gezondheid. Wij zijn ervan 
overtuigd dat deze met zorg samengestelde voorjaarssierteeltverrassing vol met Vitamine G daaraan zal 
bijdragen. 

Met fleurige, bloemrijke en plantaardige groet, 

Vereniging Bloemist Winkeliers     Tuinbranche Nederland 

Marco Maasse – Algemeen directeur    Frank van de Heide – Directeur 
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