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Positieve kanteling

Het jaar 2015 was het jaar van de positieve kanteling voor de bloembollensector. In 2013 
en 2014 lag de bloembollensector onder een maatschappelijk en politiek vergrootglas. 
Dit had grote negatieve gevolgen voor het imago van onze sector en de beschikbaarheid 
van gewasbeschermingsmiddelen. Met vereende krachten zijn we nu uit deze negatieve 
spiraal gestapt en zijn we de weg omhoog ingeslagen. We zien succes op het gebied van 
lobby, uitbreidingen in het middelenpakket en we hebben flinke stappen gezet op het ge-
bied van verduurzaming. Ook is fors ingezet op het verbeteren van het imago van de sec-
tor. En ook dat leidde tot resultaat: de sector was in 2015 goed en positief zichtbaar in de 
landelijke dagbladen, op landelijke en regionale TV en via social media. In totaal hebben 
we zo in een jaar tijd ruim 12 miljoen Nederlanders bereikt! 

2015 was ook het eerste jaar zonder het Productschap Tuinbouw. Dit betekende dat finan-
cieringsmogelijkheden, kennis en expertise via het Productschap definitief is weggevallen. 
Gelukkig zijn we er het afgelopen jaar in geslaagd om veel zaken die voor de achterban 
belangrijk zijn te behouden en opnieuw in te richten. Naast de afbouw is er dus ook al 
weer veel opgebouwd! In het voor u liggende resultatenoverzicht wordt u in een oogopslag 
duidelijk wat de KAVB het afgelopen jaar nog meer voor u heeft gedaan en bereikt. 

Tot slot: het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om ons netwerk te versterken, zowel 
intern met onze leden als extern met overheden, toeleveranciers, onderwijs- en onder-
zoeksinstellingen. We zien daar nu de eerste resultaten van, maar we zijn eigenlijk nog 
maar aan het zaaien. Het is nu zaak om door te pakken en met elkaar verder te werken 
aan het versterken van de sector. Werk aan de winkel dus voor het komende jaar!

René le Clercq    Prisca Kleijn

Algemeen voorzitter KAVB   Directeur  KAVB

Voorwoord

activiteitenverslag kavb 2015.indd   3 15-01-16   10:38



4

Milieuplatform stelt Martien 
Zandwijkprijs in
Het Milieuplatform Bloembollensector heeft 
in 2015 een nieuwe prijs in het leven geroe-
pen: de Martien Zandwijkprijs. Deze onder-
scheiding is bestemd voor die ondernemer 
die goed scoort op het terrein van duurzaam-
heid en zich tevens inzet om duurzaamheid 
binnen de sector te stimuleren en de opge-
dane kennis te delen. De prijs is geïntrodu-
ceerd tijdens de jubileumbijeenkomst van het 
Milieuplatform op 10 december 2015. Toen 
werd stilgestaan bij het 25-jarig bestaan van 
deze organisatie. De prijs wordt voor de eer-
ste keer uitgereikt tijdens de KAVB-Ledendag 
in januari 2016.

Wijziging samenstelling 
Hoofdbestuur
Tijdens de Algemene ledenvergadering 
van de KAVB op 15 december is afscheid 
genomen van de bestuursleden Jan Seu-
bring (kring Noordoost Nederland) en Cor 
de Graaf (kring Noordelijk Zandgebied en 
kring Kennemerland). Als nieuw bestuurs-
lid en afgevaardigde voor de kringen Noor-
delijk Zandgebied en Kennemerland is Frank 
Hulsebosch benoemd. Wim Klink (vertegen-
woordiger Flevoland) vertegenwoordigt nu 
ook kring Noordoost Nederland in het Hoofd-
bestuur. In het voorjaar van 2016 gaat het 
Hoofdbestuur de samenstelling en de door-
gevoerde wijzigingen van de afgelopen 3 jaar 
evalueren.

Ministerie EZ op bezoek in de sector
Op 1 oktober brachten directeur Rob van Brouwershaven (Plantaardige Agro-
ketens en Voedselkwaliteit) en MT-lid Anita Conijn een werkbezoek aan de 
KAVB en de bloembollensector. Na een introductie van de bollensector zijn 
actuele, en voor de sector zeer belangrijke, onderwerpen besproken. Dit 
betrof onder andere de toekomst van Formaline, het toelatingsbeleid voor 
gewasbeschermingsmiddelen in kleine teelten en de zorgen van de KAVB 
omtrent de financiering van innovatie via het topsectorenbeleid. Ook werd 
gesproken over de goede samenwerking en open communicatie met het 
Ministerie inzake fytosanitaire onderwerpen. Vervolgens werd een bezoek 
gebracht aan het bedrijf W.F. Leenen in Voorhout. Hier volgde een zeer inte-
ressante rondleiding over het bedrijf.  

Strategie KAVB en ledenbinding
In 2015 heeft het Hoofdbestuur twee aparte 
vergaderingen gehad waarin de strategie van 
de vereniging op de inhoudelijke werkvelden 
is besproken. Verschillende externe sprekers 
zijn uitgenodigd en er is uitgebreid gespro-
ken over de ingezette lijnen op de speerpun-
ten kwaliteit, duurzaamheid, imago en onder-
nemerschap. Geconcludeerd kon worden dat 
de ingezette lijnen op breed draagvlak konden 
rekenen. Ten slotte heeft het Hoofdbestuur in 
2015 een aantal maal vergaderd op locatie. 
Daarbij vindt ook een informeel gesprek plaats 
met het betreffende kringbestuur. Vanwege de 
positieve reacties zet het bestuur dit in 2016 
voort. KAVB-fondsen timmeren aan de weg

In 2015 is de KAVB verder gegaan met het uitbouwen van de vrijwillige 
gewasgerichte onderzoeksfondsen. Drie jaar geleden vond de start plaats 
met een dergelijk fonds voor lelie. Vanuit dit fonds is inmiddels onderzoek 
naar diverse aspecten van PlAMV gefinancierd. In 2014 is gestart met een hya-
cintenfonds. Hiervoor is de belangstelling groot. Vanuit dit fonds is meebe-
taald aan een groter onderzoeksproject rondom Controlled Atmosphere Tem-
perature Treatment (CATT). Deze methode biedt mogelijkheden om trips te 
bestrijden. Daarnaast lijken er kansen te liggen voor een schone vorm van 
snelle vermeerdering. In 2015 besloot het bestuur van het tulpenonderzoeks-
fonds (TOF) niet verder te gaan met dit initiatief omdat de gewenste vijftig 
procent deelname van het areaal niet werd gehaald. De KAVB-productgroep 
Tulp heeft daarna besloten om onder eigen beheer een nieuwe fonds op te 
richten onder de naam Fonds Innovatie Tulp (FIT). De productgroep werkt 
nu samen met de deelnemers aan het verder invullen van het onderzoeks-
programma. Tot slot is in 2015 ook het onderzoeksfonds voor Zantedeschia 
opgericht. De KAVB is positief over de belangstelling van bedrijven voor de 
fondsen. Tegelijkertijd stelt de vereniging vast dat er onvoldoende aandacht 
is voor meer fundamenteel onderzoek, zoals dat op dit moment in Wagenin-
gen plaatsvindt. Een oproep van de KAVB om een coördinerende rol te willen 
spelen in dit onderzoek, kreeg voldoende positieve reacties om hier mee ver-
der te gaan.
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Goed fi nancieel resultaat KAVB
Net als in 2013 heeft de KAVB in 2014 het boekjaar kunnen afsluiten 
met een positief resultaat. Naar verwachting zal dit ook gelden voor 
2015. Deze resultaten zijn voor een belangrijk deel toe te schrijven 
aan het terugbrengen van kosten binnen de werkorganisatie. Daar-
naast was er in 2014 sprake van een aantal meevallende inkomsten 
en werden door het PT gefi nancierde projecten verder afgebouwd. 
Positief is dat het areaal dat de KAVB vertegenwoordigd in 2014 ver-
der is gegroeid. 

Netwerkcoördinator Noord-Hollandse kringen
Noord-Holland Noord is de jongste Greenport in Nederland. Het is 
echter wel een Greenport waarin bloembollen een belangrijke rol 
spelen. Sinds 1 juni 2015 is Jeroen Noot actief als netwerkcoördinator 
voor de drie KAVB-kringen in Noord-Holland. Zij kunnen hem inscha-
kelen voor het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten die passen 
binnen het beleid van de KAVB en de Greenport. De drie kringen spe-
len zo een actieve rol om ondernemers te helpen bij onderwerpen 
zoals duurzaamheid, energie, water en rendement. Naast het zoeken 
van kennispartners helpt Jeroen Noot ook ondernemers of groepen 
ondernemers bij het realiseren van innovatieve projecten. 

Imago & communicatie thema Ledendag
‘Ga googelen’. Die boodschap kregen de ruim 150 aanwe-
zigen mee tijdens de vierde KAVB Ledendag. De dag vond 
dit keer plaats in Beeld & Geluid in Hilversum en stond 
in het teken van imago en communicatie. De oproep om 
meer te gaan doen met alle informatie die vrij beschik-
baar is via internet kwam van dr. Sandjai Bhulai van de 
Vrije Universiteit. Hij liet aan de hand van Big data zien 
wat je als ondernemer via social media als twitter en Face-
book allemaal te weten kunt komen over de bloembollen-
sector. De KAVB gaf tijdens deze Ledendag de aftrap voor 
een nieuwe PR-campagne, waarbij de inwoners van ons 
land via persberichten, fi lmpjes en infographics een beter 
beeld krijgen van waar de bloembollensector mee bezig 
is. Elders in dit verslag is meer te lezen over de vele acti-
viteiten die in 2015 hebben plaatsgevonden vanuit deze 
PR-campagne.

Werkorganisatie KAVB op volle sterkte
In 2015 heeft de KAVB-werkorganisatie zich ingezet op 
alle speerpunten die door het bestuur zijn vastgesteld: 
duurzaamheid, imago, ondernemerschap en kwaliteit. 
In juni ontstond een vacature omdat Corine Anker haar 
functie als beleidsmedewerker water en bodem beëin-
digde. In deze vacature is per 1 september 2015 voorzien 
door de benoeming van Bas Knuttel. Per 1 maart 2015 is 
Marieke van Woensel gestart als beleidsmedewerker voor 
zowel duurzaamheid als productgroepen. Per 1 april 2015 
is afscheid genomen van Margaret van Stein. Zij heeft bij-
na 15 jaar de afdeling taxonomie secretarieel ondersteund. 
Per 1 juni 2015 nam de KAVB afscheid van Piet op den Kel-
der. Hij vervulde vele jaren het kringsecretariaat voor de 
kring Zuidoost-Nederland. Deze taak is overgenomen door 
Annemarie Bakker, die dit werk ook doet voor de kringen 
Kennemerland, Bloembollenstreek en Zuidwest-Nederland. 
Per 1 januari 2016 stopte Paul Venderbosch als coördinator 
eff ectief middelenpakket De KAVB hoopt ook deze functie 
zo snel mogelijk weer in te vullen.

VERENIGING

Veranderingen in de kringen 
Flevoland en Noord-Nederland
In oktober 2015 hebben de leden van de kringen 
Flevoland en Noord-Nederland ingestemd met 
een aantal aanpassingen. Kring Flevoland ken-
de nog een afdeling Gelderland. De leden van 
deze afdeling vallen nu niet meer onder Flevo-
land, maar onder de nieuwe kring Noordoost-Ne-
derland. Deze nieuwe verdeling sluit goed aan bij 
de nieuwe organisatiestructuur van LTO Noord, 
waar de KAVB op specifi eke onderwerpen nauw 
mee samenwerkt. Binnen de voormalige kring 
Noord-Nederland waren diverse afdelingen actief. 
Besloten is om voor deze kring het aantal afde-
lingen terug te brengen. De nieuwe kring Noord-
oost-Nederland omvat de provincies Friesland, 
Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Tot 
opvolger van voorzitter Jan Seubring is Marcel 
Markhorst benoemd.
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25 jaar Milieuplatform Bloembollen
In december heeft het Milieuplatform Bloembollen een 
bijeenkomst georganiseerd op Kasteel Keukenhof om het 
25-jarig bestaan te vieren en om vooral ook vooruit te kijken 
naar de toekomst. Er waren toespraken van Aad Vollebregt 
(voormalig directeur KAVB), Martine Leewis (hoogheemraad 
van Rijnland) en Kees Stoop (voorzitter Milieuplatform). 
Onder de genodigden waren veredelaar, telers, broeiers, 
handelaren en vertegenwoordigers van verschillende over-
heden zoals waterschappen en het ministerie van Econo-
mische Zaken. In workshops is aandacht besteed aan onder 
meer de omgang met omwonenden en de spagaat tussen 
hoge importeisen van derde landen en een beperkt pakket 
aan gewasbeschermingsmiddelen.

KAVB realiseert vrijstellingen en etiketuitbreidingen
Vooral voor de aanpak van onkruid, aaltjes, mijten en trips is het aan-
tal middelen beperkt. De KAVB is er in 2015 in geslaagd juist voor een 
aantal van die knelpunten vrijstellingen en etiketuitbreidingen te reali-
seren. Zo mocht ook dit jaar weer middels een vrijstelling het onkruid-
middel Asulam worden toegepast in tulp, hyacint en lelie. Ook is er een 
vrijstelling gerealiseerd voor het middel Apollo voor de bestrijding van 
tulpengalmijt. Verschillende middelen zijn in samenwerking met fabri-
kanten structureel beschikbaar gekomen, waaronder de onkruidmidde-
len Primus, Wing P, Centurion Plus en de lage dosering (LDS) toepassing 
van Chloor-IPC. Ook positief nieuws waren de nieuwe toelatingen van 
onder meer de fungiciden Luna Experience en Montego en de dompel-
toepassing van Vertimec Gold tegen tulpengalmijt.
Nieuw in 2015 waren enkele bijeenkomsten die op gezamenlijk initia-
tief van de KAVB en de Agrodis Stuurgroep Bloembollen zijn gehouden. 
Daarbij zijn telkens diverse partijen uitgenodigd om na te gaan welke 
mogelijkheden er zijn om het wegvallen van een middel of een groep 
middelen aan te pakken. Vertegenwoordigers vanuit de teelt, de han-
del, de distributie en het onderzoek hebben hieraan deelgenomen. Er 
zijn bijeenkomsten georganiseerd voor de bestrijding van mijten, trips 
en wolluis en voor de bestrijding van aaltjes. Deze aanpak heeft con-
crete resultaten opgeleverd en versterkt de onderlinge samenwerking.

DUURZAAMHEID

Toelating Formaline aangevraagd
De KAVB spant zich in om het reinigingsmiddel Formaline voor 
de bloembollensector te behouden. Daarvoor werkt de KAVB 
met diverse partijen samen. Die gezamenlijke inzet heeft er in 
2015 toe geleid dat er een officiële aanvraag is ingediend voor 
de toelating van Formaline voor het reinigen van het vervuil-
de water tijdens de warmwaterbehandeling. De aanvraag is in 
behandeling genomen door het Ctgb. Naar verwachting volgt 
medio 2016 een reactie. Vanwege gezondheidskundige aspec-
ten zal de toelating voor maximaal vijf jaar zijn. Om de blootstel-
ling aan Formaline tot een minimum te beperken, zet de KAVB 
in op een veilige toepassing. Hiervoor is in 2015 een protocol 
opgesteld. Omdat de toelating voor maximaal vijf jaar zal zijn, 
heeft de sector de opdracht om in die periode in te zetten op 
het ontwikkelen van alternatieve methodes voor de warmwa-
terbehandeling en de boldompeling.

Nieuwe technieken perspectiefvol
Om de bloembollenteelt duurzaam en gezond te houden, zet de KAVB 
in op onderzoek naar nieuwe technieken. Daartoe behoren onder meer 
CATT en bolcoating. CATT is een methode waarbij bollen en planten 
met een combinatie van een zuurstofarme ruimte en een hoge tempe-
ratuur een behandeling krijgen tegen diverse organismen, zoals trips, 
aaltjes en mijt. Voor de bestrijding van trips in hyacint lijkt CATT in ieder 
geval perspectief te bieden. Voor bestrijding van stengelaal in tulp en 
narcis geeft CATT wel goede resultaten, maar dient de effectiviteit van 
de behandeling nog verbeterd te worden.
Een alternatief voor bolontsmetting via boldompeling kan het coaten 
van bollen zijn. Deze techniek is afkomstig uit de zaadwereld en biedt 
mogelijkheden voor bloembollen, zo is de afgelopen twee jaar geble-
ken. Belangrijkste verschil met de boldompeling is dat deze methode 
droog kan plaatsvinden, waardoor de verspreiding van ziekten wordt 
tegengegaan. Komend jaar staat in het teken van het ontwikkelen van 
een applicatiemethode die ertoe leidt dat telers op het eigen bedrijf 
bollen kunnen coaten. Het coaten van bloembollen biedt ook mogelijk-
heden voor het aanbrengen van bladmeststoffen en plantversterkers.

Crowdfunding voor onderzoek
Op initiatief van een aantal leden startte de KAVB in mei een crowdfun-
dingproject om geld bijeen te krijgen voor onderzoek naar de werking 
van het middel Nontox voor toepassingen in tulp, narcis, hyacint en iris. 
In lelie is al enige jaren ervaring met dit middel, maar in de voorjaars-
bloeiende bolgewassen niet. Een groep van 25 ondernemers is hiermee 
aan de slag gegaan, waaronder de vier initiatiefnemers Kees Braakman, 
Willem Vink, Harm Duineveld en Louis Laan. De deelnemers betalen elk 
500 euro. Daarnaast hebben de vier initiatiefnemers nog kennisvou-
chers ter waarde van 15.000 euro aangevraagd. De KAVB draagt alleen 
bij aan dit onderzoek door de organisatie ervan. Het onderzoek duurt 
een jaar, waarin verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd 
om deelnemers bij te praten over de resultaten.

Werken aan (spoel)water
In een aantal waterschappen in het oosten van Nederland heeft 
in 2015 overleg plaatsgevonden met de KAVB en bollentelers 
over spoelwater. Volgens de regels mag naspoelwater in een 
aantal gevallen worden geloosd, maar waterschappen zien dit 
toch liever niet. Voor lelietelers is het belangrijk om hun bollen 
met voldoende water te kunnen spoelen. Zij willen hun spoel-
water graag recirculeren, maar dan moet het water wel vrij zijn 
van ziekten. De KAVB gaat met het waterschap Vechtstromen 
en enkele telers na welke technieken en processen het meest 
geschikt zijn om dit probleem op te lossen met oog voor sector 
en milieu. Hiervoor is een pilotproject opgestart in het kader 
van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
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Bloembollenstreek start studiegroep Duurzame 
bollenteelt
Zomer 2015 is in de KAVB-kring Bloembollenstreek een studiegroep 
opgericht van dertien bedrijven die zich gezamenlijk richten op het 
duurzaam telen van bloembollen. De groep ziet vooral mogelijkheden 
om via het verhogen van de bodemvruchtbaarheid en het verbeteren 
van de bodemweerbaarheid gewassen sterker te maken. De inzet is om 
de afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen te ver-
minderen en om de mogelijkheden van biologische middelen te onder-
zoeken. In het najaar is gestart met het maken van een bodemscan. Een 
dergelijke scan geeft een nauwkeurig beeld van bodemkundige aspec-
ten, zoals het organischestofgehalte, de pH en de doorlatendheid. Ook 
zetten de telers mycorrhizaschimmels in voor een sterkere beworteling 
en beter groei. Het project duurt vier jaar. 

Werkbezoek Greenpeace
Greenpeace bracht in 2014 verschillende rapporten uit over 
het middelengebruik in de bloembollensector. Naar aanlei-
ding hiervan heeft de KAVB een groep campagneleiders uit-
genodigd van Greenpeace om in 2015 een bezoek te bren-
gen aan de bloembollensector. Na een gesprek op kantoor 
van de KAVB is er een bezoek gebracht aan Firma van Eeden 
Rzn te Noordwijkerhout. Tijdens de rondleiding op het 
bedrijf zijn onder andere de thema’s bollenvogels, bestuivers 
en gewasbescherming besproken. De aanwezigen hebben 
met belangstelling geluisterd en volop van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om meer informatie over te sector te krij-
gen. Uit de discussie die volgde, bleek dat er ook gedeelde 
belangen zijn tussen de bloembollensector en de milieuor-
ganisatie.

Teelt Tagetes om aaltjes te bestrijden 
vereenvoudigd
Een aantal rassen van Tagetes heeft een goede bestrij-
dende werking tegen het wortellesieaaltje. De teelt van 
afrikaantjes was echter door de nationale en Europese 
regelgeving dermate ingewikkeld, dat de meeste lelie-
telers afzagen van dit milieuvriendelijke alternatief voor 
chemische grondontsmetting. De KAVB heeft zich inge-
spannen om de regelgeving aan te passen. Na jarenlan-
ge lobby in Den Haag en Brussel is dat in 2015 gelukt. 
In juni hebben telers uit het gebied zelf het belang van 
aanpassing van de regelgeving onderstreept door in 
Den Haag afrikaantjes uit te delen aan politici Onder-
nemers die voorafgaand aan de teelt van lelie Tagetes 
willen zaaien, kunnen tussen 1 juni en 15 juli dit gewas 
inzaaien in gescheurd grasland. Door deze periode 
van zes weken heeft de verhurende veehouder vooraf-
gaand nog voldoende mogelijkheden om twee snedes 
gras te oogsten voor zijn koeien. 

DUURZAAMHEID

Basis Duurzaamheidsscan gelegd
De vraag naar duurzaam geteelde bloembollen neemt toe. 
Om ondernemers inzicht te geven in de mate van duurzaam-
heid van hun bedrijfsvoering, is in 2015 de basis gelegd voor 
een Duurzaamheidsscan. In samenwerking met het IDC Bol-
len & Vaste Planten, PPO, DLV Plant,  Natuur & Milieu en vijf 
bloembollenbedrijven is dit project deels uitgevoerd door 
stagiair Vincent van Adrichem van Hogeschool Holland. Hij 
heeft met de vijf deelnemende bedrijven en andere experts 
een vragenlijst opgesteld en doorgenomen. Met die lijst kan 
een ondernemer nagaan hoe hij scoort op duurzaamheid 
en hoe zich dat verhoudt tot zijn collega’s. Bij duurzaam-
heid gaat het niet alleen om het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen, maar ook om aspecten die met het werken 
op een bedrijf te maken hebben. Dit initiatief sluit aan bij het 
bredere initiatief Goede Boer van Natuur & Milieu. De KAVB 
heeft de scan begin 2016 geïntroduceerd.

Focus van het LMB op 3 projecten
In juni heeft de stuurgroep van Landelijk Milieuoverleg 
Bloembollen vergaderd onder voorzitterschap van Jaap 
Bond, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Het 
LMB heeft drie prioritaire projecten vastgesteld voor de 
komende periode: de landelijke uitrol van ‘Schoon erf, scho-
ne sloot’, het afvangen van fosfaat met behulp van ijzerzand 
en het verhogen van het gehalte organische stof op duin-
zandgrond. De KAVB is trekker voor ‘Schoon erf, schone sloot’ 
en gaat aan de slag om dit succesvolle project in de komen-
de jaren over heel Nederland uit te rollen.
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ONDERNEMERSCHAP

Nieuw: pakketten voor toetsing lelies
De KAVB krijgt steeds meer vragen van leden om met 
name lelies met de PCR-methode te laten toetsen op 
een groeiend aantal virussen. Voor de KAVB reden om 
in overleg met BQ Support te bepalen wat een goede 
manier is om aan de wensen van de leden te voldoen en 
het ook werkbaar te houden voor de correspondenten 
van het Scheidsgerecht en BQ Support. Het resultaat is 
een aantal pakketten waaruit leden kunnen kiezen, in 
aantal variërend van een tot acht verschillende virussen. 
Bij tulp neemt de vraag naar toetsing op andere virus-
sen dan TBV en TVX toe. Dit betreft onder meer LSV. 

xxx

Sterk groeiende belangstelling voor KAVB Jong!
Met twintig deelnemers is seizoen 2015-2016 van KAVB Jong! het meest succesvolle tot nu toe. Onder de twintig 
deelnemers zijn veel nieuwe leden die afkomstig zijn uit heel Nederland. Naast nieuwe deelnemers telt de groep 
ook een aantal jonge ondernemers die al voor het vijfde seizoen deelnemen aan dit netwerk voor jonge onder-
nemers in de bloembollensector. Elk seizoen kent acht bijeenkomsten, bestaande uit een aantal workshops en 
bezoeken aan bedrijven. Zo zijn in 2015 Sion Orchids in De Lier, Yakult in Almere en Enza Zaden in Enkhuizen 
bezocht. De workshops staan onder meer in het teken van persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en kun-
nen gaan over leiderschap, innovatie en marketing. 
Begin maart is een tweedaagse retailsafari naar Parijs georganiseerd in goede samenwerking met ConsumerView. 
De deelnemers hebben niet alleen volop in Parijs kunnen rondkijken op verkooppunten van siergewassen, maar 
zijn ook uitgebreid geïnformeerd over de marktontwikkelingen in de Franse productie en afzet van siergewassen. 

Wijzigingen Scheidsgerecht
In 2015 hebben er binnen het Scheidsgerecht voor de Bloembollen-
handel enkele wijzigingen plaatsgevonden. Voorzitter Sietse Eller-
broek heeft afscheid genomen wegens het bereiken van de leeftijd 
van 70 jaar. Zijn opvolger is Jan Coen Binnerts. Hij was decennialang 
secretaris van het Scheidsgerecht. De functie van secretaris is over-
genomen door Mart van Genugten, werkzaam als advocaat voor Pot 
Jonker uit Haarlem. 
Het aantal scheidslieden is op peil gebleven. Sinds 1 januari 2015 
geldt een nieuw Arbitragereglement. De belangrijkste wijziging is 
dat uitspraken van het Scheidsgerecht niet meer officieel hoeven te 
worden gedeponeerd bij de rechtbank. 
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Nieuwe cao Open Teelten 
laat op zich wachten
Sinds 1 juli 2015 geldt een zogenoemde 
cao-loze periode. De vorige cao Open 
Teelten, waar de bloembollenteelt ook 
onder valt, liep op die datum af. Onder-
handelingen tussen LTO en de vakbon-
den hebben in 2015 niet tot een nieu-
we cao geleid. De belangrijkste oorzaak 
hiervoor is het feit dat partijen sterk 
uiteenlopende wensen hebben als het 
gaat om een nieuwe cao. Waar de werk-
gevers pleiten voor een vereenvoudi-
ging van de huidige cao, zien de vak-
bonden dit als een poging om de positie 
van werknemers te verslechteren. Zowel 
binnen als tussen partijen zorgt dit voor 
een complex proces, waarin de discus-
sie over aanpassing van de Wet Werk en 
Zekerheid ook nog eens een rol speelt. 

Leden volop geïnformeerd over 
activiteiten KAVB
Informatie is voor de leden van de KAVB van groot 
belang voor de bedrijfsvoering. De KAVB spande 
zich in 2015 flink in om leden te informeren over 
allerlei onderwerpen. Via e-mail verstuurde de ver-
eniging nieuwsbrieven die gewasgerichte, regionale 
of algemene onderwerpen bevatten. Door een goed 
ledenadministratiesysteem is het mogelijk om leden 
zo nauwkeurig mogelijk te voorzien van relevante 
informatie. Naast digitale nieuwsbrieven bevatten 
de KAVB-pagina’s in BloembollenVisie het hele jaar 
door berichten over activiteiten van de vereniging. 
Ook maakt de KAVB gebruik van Facebook en Twitter 
om belangstellenden te informeren. De website kent 
een exclusief gedeelte voor leden waar regelmatig 
nieuws is te vinden over de sector. Met een eigen lid-
nummer kunnen leden dit gedeelte bezoeken. 

Wet- en regelgeving voor leden in kaart gebracht
Op verzoek van de KAVB-kring Kennemerland heeft de KAVB een overzicht 
gemaakt van alle relevante wet- en regelgeving en de daarbij behoren-
de controlerende instanties waarmee een bloembollenteler te maken kan 
krijgen. Veel van die informatie is te vinden via internet, maar niet altijd 
is duidelijk waar die informatie staat of wat de betekenis is van regels en 
wetten. Daarom is niet alleen gekeken naar de wetten en regels zelf, maar 
ook naar websites die een toelichting geven op bepaalde wetten en regels. 
Onder de titel Controlerende instanties en wetgeving is dit document op 
het voor KAVB-leden toegankelijke deel van de website www.kavb.nl terug 
te vinden. 

Wet Werk en Zekerheid valt 
slecht in sector
Op 1 juli 2015 ging de Wet Werk en 
Zekerheid in. De wet heeft als doel om 
meer mensen aan een vaste baan te 
helpen. De overheid wil dit onder meer 
bereiken door tijdelijke banen minder 
aantrekkelijk te maken. Dat betekent 
in de praktijk dat tussen twee tijdelijke 
contracten geen drie maanden meer 
mag zitten, maar zes maanden. Voor 
veel ondernemers in de bloembollen-
sector is dit een verslechtering van de 
mogelijkheden om tijdelijk personeel 
in te zetten. En de bloembollensector 
staat daarin niet alleen. Ook andere sec-
toren in de land- en tuinbouw kunnen 
slecht met de nieuwe wet uit de voe-
ten. De Werkgeverscommissie van de 
KAVB heeft in 2015 meermalen over dit 
onderwerp gesproken. Via LTO Neder-
land is aan minister Asscher het verzoek 
gedaan om de periode van zes maan-
den te heroverwegen. De minister heeft 
aangegeven dit alleen te willen doen als 
werkgevers en werknemers gezamenlijk 
met een alternatief komen. Sociale part-
ners hebben hierover in 2015 overeen-
stemming bereikt, maar willen dit opge-
nomen zien in de nieuwe cao. 
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Productgroepen Dahlia en Zantedeschia 
werken met taakverdeling
Op 27 maart kreeg scheidend KAVB-productgroep Dah-
liavoorzitter Aad Verwer de Dixpenning uitgereikt voor zijn 
jarenlange veredelingsarbeid in dahlia. Hij stond samen met 
zijn broer Kees aan de wieg van diverse nieuwe dahliagroe-
pen. Met het afscheid van Aad Verwer trad nog een aantal 
bestuursleden af, te weten Rob Bisschops en Leo van der 
Vlugt. Zij zijn opgevolgd door Eric Bisschops, Hubert Weijers 
en Frank van der Vlugt. De voorzitterspositie is verdeeld tus-
sen Arnold van der Linden en Peter van Schie. Het bestuur 
heeft gekozen voor een taakverdeling in het bestuur. 
Onderwerpen waar in 2015 aandacht is besteed, zijn onder 
meer de beperkte hoeveelheid middelen voor de teelt van 
dahlia en diverse aspecten van de BKD-kwaliteitskeuring.
Ook de productgroep Zantedeschia is met een dergelij-
ke opzet gaan werken. Tijdens de ledenvergadering in mei 
is deze werkwijze door voorzitter Ruud Berbee toegelicht. 
Nieuw binnen dit product is een aparte productgroep voor 
de broeiers, genaamd Productgroep Calla. De groep was al 
actief vanuit LTO Groeiservice en gaat nu onder KAVB-vlag 
verder. In 2015 is onder meer gesproken over het reinigen 
van bloemenfust in relatie tot het optreden van slijmstelen. 
Het bestuur vergadert in principe op locatie. 

KWALITEIT

KAVB wil coördinatie fundamenteel 
onderzoek
Fundamenteel onderzoek is nodig om lastig te door-
gronden problemen op te lossen. De KAVB gaf bij-
voorbeeld in 2010 de aanzet tot het onderzoek in 
Wageningen naar snelle vermeerdering van tulp en 
lelie, uitgevoerd onder leiding van prof. dr. ir. Richard 
Immink. Aan dit project droeg de overheid substan-
tieel bij. In 2017 loopt dit project af. Er blijven ech-
ter ook na 2017 nog onderwerpen over die vragen 
om fundamenteel onderzoek. Samen met de Uni-
versiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Leiden, 
Generade en Wageningen Universiteit is een voor-
stel gemaakt voor fundamenteel onderzoek aan tulp. 
Doel hiervan is om het onderzoek in Wageningen 
aan snelle vermeerdering voort te kunnen voortzet-
ten evenals het onderzoek aan Fusarium in Leiden. 
Mogelijkheden voor fi nanciering zijn hierbij bespro-
ken. Daarnaast onderzoekt de KAVB de mogelijkheid 
om via een zogenoemde algemeen verbindend ver-
klaring fundamenteel onderzoek te fi nancieren. Bij 
deze onderwerpen is een belangrijke rol weggelegd 
voor de KAVB-productgroepen en de ervaring van de 
KAVB-medewerkers.

Plantgezondheidsfonds opgericht
Nederland is na de VS de grootste agrarisch exporteur ter wereld. Die mooie posi-
tie maakt ons land ook kwetsbaar als het gaat om fytosanitaire eisen die de landen 
stellen waarnaar Nederland exporteert. Het aantreff en in Nederland van ziekten 
en plagen vormt een groot risico voor teelt en handel van vrijwel alle plantaardi-
ge producten. De gezamenlijke plantaardige sectoren zijn daarom samen met de 
overheid in 2015 gestart met de opzet van een Plantgezondheidsfonds. Hierbij is 
de KAVB een van de betrokken partijen. Vragen die hierbij aan de orde zijn heb-
ben onder meer betrekking op de schade die ondernemers kunnen oplopen en de 
fi nanciële vergoeding daarvan. Daarvoor is een organisatie nodig en een budget. 
Naar verwachting is in februari 2016 het convenant gereed. 

Robuust systeem stengelaaltjes 
ontwikkeld
Stengelaaltjes blijven voor met name telers van tul-
pen, narcissen en hyacinten een bron van zorg. De 
mate van aantasting verschilt sterk per jaar. Waar 
2014 een jaar was met veel vondsten, viel dat in 
2015 mee. De KAVB heeft de afgelopen twee jaar 
sterk ingezet op het ontwikkelen van een robuust 
systeem waarmee ondernemers de kans op een 
besmetting tot een minimum kunnen beperken. 
Zo is er geïnvesteerd in onderzoek door PPO naar 
mogelijkheden om besmette partijen een warmwa-
terbehandeling te geven. De eerste resultaten zijn 
positief, met als gevolg dat deze methode is toege-
voegd aan de mogelijkheden in de regelgeving om 
het aaltje te bestrijden. Verder verdwijnen de teelt-
verboden in 2016. Om ondernemers toch voldoen-
de duidelijkheid te geven over de aaltjessituatie op 
te huren percelen heeft de BKD op verzoek van de 
KAVB een teeltregister ontwikkeld dat ondernemers 
onder voorwaarden kunnen inzien. Daarnaast zijn de 
regels voor het opplanten en verhandelen van licht 
besmette partijen binnen de EU aangepast. De eisen 
van derde landen op het gebied van stengelaaltje 
blijven ongewijzigd.
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Broeierijpositie in Tulp versterkt
Om de belangen van de tulpenbroeierij goed te behartigen na het opheffen van 
LTO groeiservice, heeft het bestuur van de KAVB-productgroep Tulp besloten om 
het bestuur met enkele leden uit te breiden. Deze leden zijn actief in de tulpen-
broeierij. Het betreft Niels Kreuk uit de kring West-Friesland en Jacques de Ridder 
uit de kring Bloembollenstreek. 

Combinatie Speciale Keuring en CNB-productweek
Naast de wekelijkse KAVB-keuring op maandag organiseert de KAVB Spe-
ciale Keuringen, onder meer tijdens de productweken van CNB. Die com-
binatie is in 2015 meermalen succesvol geweest. Enkele voorbeelden 
daarvan zijn de Dahliaweek met keuring in Lisse en de Narcissendriedaag-
se met keuring op de Floratuin in Julianadorp. Beide activiteiten trokken 
veel belangstelling van telers, intermediairs en handelaren in de genoem-
de producten. Voor de dahlia betekende het zelfs dat er sinds jaren weer 
een vakshow van dit gewas plaatsvond. Met vijftien deelnemers was dit 
een zeer geslaagd evenement. 
De wekelijkse keuringen voorzien eveneens in een behoefte. Door het jaar 
heen laten inzenders een zeer breed scala aan bol- knol- en wortelstokge-
wassen en vaste planten zien. Tevens komen inzenders met vragen over 
de identiteit naar de keuringszaal. Via Twitter en Facebook informeert de 
KAVB belangstellenden over bijzonderheden in de keuringszaal. Steeds 
meer inzenders delen deze informatie weer met hun relaties.

Aantal productfoto’s in database groeit
De Database Siergewassen van de KAVB bevat informatie over 21.000 cultivars en 
species. Daarvan zijn er inmiddels ruim 6.000 voorzien van een afbeelding en dat 
aantal neemt gestaag toe. Veel afbeeldingen komen uit het eigen archief van de 
KAVB. De nadruk ligt hierbij op het moderne sortiment. De foto’s zijn alleen toe-
gankelijk voor die KAVB-leden die hiervoor extra betalen. 

Bijhouden Edibulb kost veel tijd
Voor een uniform gebruik van cultivar-, species 
en groepsnamen in de verhandeling en de keu-
ring van bloembollen hanteert de bloembol-
lensector Edibulb. Het systeem wordt in 2016 
drastisch vernieuwd. In 2015 is met de voorbe-
reidingen van die vernieuwing gestart. De afde-
ling Registratie en Taxonomie van de KAVB heeft 
hierin veel tijd geïnvesteerd. Het systeem is voor 
een belangrijk deel opgeschoond. Cultivars en 
species die uit cultuur zijn, worden uit het sys-
teem verwijderd. Nieuwe cultivars worden toege-
voegd en moeten zijn voorzien van een Edibulb-
code. Als die ontbreekt, dan vraagt de KAVB deze 
aan. Zonder status kunnen cultivars ook niet wor-
den verwerkt in het Ketenregister.

Samenwerking CPVO en KAVB 
structureel
De in 2013 gestarte pilot van KAVB en CPVO op 
het gebied van naamgeving en Europees kwe-
kersrecht is in 2015 omgezet naar een structu-
rele samenwerking. De afgelopen jaren hebben 
KAVB en CPVO meermalen een bezoek gebracht 
aan elkaars organisatie. Een belangrijk resultaat 
van deze samenwerking is dat er veel minder 
naamsvoorstellen van de KAVB door het CPVO 
wordt afgewezen. Dat bespaart tijd en geld bij 
beide partijen. De samenwerking biedt ook de 
mogelijkheid om met elkaar over de interpre-
tatie van regels te discussiëren. Dat leidt in veel 
gevallen tot een beter begrip van elkaars stand-
punten. 

Zuid-Korea geïnformeerd over 
Nederlands keuringssysteem
De eisen die derde landen stellen aan de kwa-
liteit van in Nederland geteelde bloembollen 
raken niet alleen de bloembollenhandel, maar 
ook de -teelt. Om die reden vindt de KAVB het 
belangrijk dat zij betrokken is bij gesprekken 
over fytosanitaire eisen die landen stellen. 
Dat leidde onder meer tot een gezamenlijk door 
Anthos en KAVB georganiseerd  bezoek van een 
delegatie van de Zuid-Koreaanse overheid aan 
Nederland. Reden voor dit bezoek was het feit 
dat Zuid-Korea alle partijen bloembollen die het 
land importeerde, integraal toetste. Dit was niet 
conform eerder gemaakte afspraken, waarbij 
voor vijf gewassen een protocol was opgesteld, 
te weten tulp, lelie, iris, fresia en gladiool. Om de 
Zuid-Koreaanse overheid meer inzicht te geven 
in de gang van zaken op de Nederlandse bedrij-
ven en binnen de Nederlandse bloembollen-
sector, hebben sector en overheid gezamenlijk 
besloten om de Zuid-Koreanen uit te nodigen 
in Nederland. De delegatie bezocht een aantal 
teeltbedrijven en de BKD gaf uitleg over de wij-
ze van keuren en digitaliseren van de keurings-
gegevens. 
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Sector voorbeeld bij energiebesparing
“De bloembollensector komt met concrete resultaten en 
komt ver boven de gemiddelde besparing uit.” Dat compli-
ment gaf Ed Nijpels als voorzitter van de SER-Commissie Bor-
ging Energieakkoord tijdens de bijeenkomst Bol van Energie. 
Deze vond 26 oktober plaats bij de firma Menting in Espel 
en stond in het teken van energiebesparing in de bloembol-
lensector. In vijf jaar tijd nam de uitstoot van CO

2
 met maar 

liefst 27 procent af, terwijl het totale energieverbruik met 
1 petajoule daalde, een hoeveelheid vergelijkbaar met het 
jaarverbruik van 15.000 huishoudens. In zowel teelt en broei-
erij zijn de resultaten zeer goed met dank aan het onderzoek 
dat overheid en sector jarenlang samen hebben uitgevoerd. 
De KAVB gaat graag op de ingeslagen weg door.

Natuurmonumenten 
en KAVB starten 
samenwerking
Met het  planten van enkele 
duizenden heembollen is half 
november het startsein gegeven 
voor een beplanting van in totaal 
180.000 voorjaarsbloeiers in en 
bij Parkbos de Haar van Natuur-
monumenten. Het parkbos ligt 
tegenover kasteel Haarzuilens en 
is een gebied van 70 hectare waar 
Natuurmonumenten een nieuw 
recreatiegebied in aanlegt. In het 
najaar is een begin gemaakt met 
de aanplant van 70.000 bomen. De 
KAVB heeft samen met een aantal 
leden aangeboden om te zorgen 
voor het aanplanten van voor-
jaarsbloeiers die passen bij dit ini-
tiatief. De KAVB en Natuurmonu-
menten hebben plannen om de 
samenwerking de komende jaren 
te continueren.

Onderzoek omwonenden van start
In 2016 en 2017 gaat het Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu (RIVM) de blootstelling van omwonenden van 
bollenpercelen aan gewasbeschermingsmiddelen meten. 
De KAVB is lid van de klankbordgroep die zich over de opzet 
van het onderzoek heeft gebogen. In 2015 is de definitieve 
onderzoeksopzet vastgesteld en is bepaald welke middelen 
en welke gebieden in aanmerking komen. Het onderzoek 
zal plaatsvinden op percelen, in tuinen en huizen en aan 
omwonenden zelf. Het RIVM meet in dit onderzoek alleen de 
blootstelling en richt zich niet op de effecten van eventuele 
blootstelling. De KAVB vindt het belangrijk dat dit onderzoek 
plaatsvindt, omdat telers zelf ook omwonenden zijn en met 
de onderzochte gewasbeschermingsmiddelen werken. Ook 
vindt de KAVB een wetenschappelijke basis van belang in de 
maatschappelijke discussie over gewasbescherming. Volgens 
planning zal het RIVM in 2018 het eindrapport opleveren.
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24e Open Dag Agrarische Bedrijven: 
veel belangstelling
Op 8 augustus vond in de kring Bloembollenstreek de 24e 
editie plaats van de Open Dag Agrarische Bedrijven. Aan de 
open dag deden vijf bedrijven mee, waaronder een mechani-
satiebedrijf. De dag speelde zich af langs de Oude Herenweg 
in Voorhout en de Akervoorderlaan in Lisse. Omdat het orga-
niseren van een dergelijke activiteit in twee gemeenten tot 
onnodig veel ambtelijke rompslomp leidt, heeft de KAVB actie 
ondernomen om dit in de toekomst eenvoudiger en effi  ciën-
ter te laten verlopen. Met ruim vijfhonderd bezoekers kijkt de 
organisatie terug op een geslaagde open dag. De bedrijven 
konden aan de bezoekers een folder over de bloembollen-
teelt in dit gebied uitdelen. Deze folder is ook gemaakt voor 
Kennemerland, waar hij eind april is gebruikt door de twee 
bedrijven die daar meededen aan een open dag. In de Bloem-
bollenstreek is door het Leidsch Dagblad honderd keer aan-
dacht geschonken aan een bedrijf dat actief is in de land- en 
tuinbouw in dit gebied. De kring en de redactie denken na 
over een vervolg.

Groeiende belangstelling voor 
convenanten
Twee gemeenten hebben dit jaar een convenant gesloten 
met bloembollentelers. Vorig jaar deed de gemeente Har-
denberg dit al, dit jaar zijn daar Tubbergen en Aa en Hun-
ze bijgekomen. In deze convenanten maken telers afspra-
ken met de gemeente over de manier van werken in de 
teelt van bloembollen. De betrokken telers tekenen hier-
voor samen met KAVB en LTO. De ervaringen van telers en 
gemeenten met een dergelijke set afspraken zijn positief. 
In 2015 zijn ook contacten met andere gemeenten gelegd, 
die graag een convenant zouden sluiten met telers. 

Milieukeur nu ook voor 
bloembollen
Op initiatief van een aantal leden uit de teelt 
en de handel heeft de KAVB de aanzet gege-
ven tot het certificatieschema Milieukeur voor 
bloembollen. Met dit keurmerk kunnen onder-
nemers voldoen aan de groeiende vraag van 
vooral overheden naar bloembollen die aan-
toonbaar duurzaam zijn geteeld. Bij de tot-
standkoming heeft de KAVB samengewerkt met 
gemeenten, waterschappen, Greenpeace en de 
Noord-Hollandse Milieufederatie. Na een open-
bare hoorzitting is op 1 september 2015 het cer-
tifi catieschema vastgesteld door het College van 
Deskundigen van de stichting achter Milieukeur. 
Op de Dag van de Openbare Ruimte is Milieukeur 
voor bloembollen officieel geïntroduceerd. De 
belangstelling voor het keurmerk is groot, zowel 
bij teelt en handel als bij potentiële afnemers.

Open dag stakeholders
lelieteelt succesvol
Overheden in een ongedwongen sfeer informe-
ren over de lelieteelt. Dat was het idee achter de 
stakeholdersdag op de proefvelden in Drenthe 
op 20 augustus, die ROL (Regionaal Onderzoek 
Lelieteelt) en KAVB samen voor de tweede keer 
organiseerden. Zo’n zestig vertegenwoordigers 
van waterschappen, ministeries, gemeenten en 
provincies kregen die dag uitleg over de inzet 
van de bloembollensector om te zorgen voor 
een duurzame bloembollenteelt. De deelne-
mers kregen op de proefvelden inzicht in het 
scala aan proeven die lelietelers uitvoeren om 
bijvoorbeeld wortellesieaaltjes aan te pakken.
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Enthousiasme over PR in de 
Noordkop neemt toe
Inundatiespandoeken, informatieborden en 
veel berichten op Facebook. Dat zijn maar 
een paar van de activiteiten van de PR-com-
missie die actief is in de Kring Noordelijk 
Zandgebied. Josina Rustenburg en Miran-
da van Straten zien veel mogelijkheden 
om de omgeving te informeren over wat er 
allemaal gaande is in de bloembollensec-
tor. Zo zijn er informatieborden gemaakt 
over de diverse gewassen die in dit gebied 
staan. Steeds meer bedrijven willen deze 
borden graag langs de weg neerzetten om 
belangstellenden te informeren. Nieuw dit 
jaar waren spandoeken waarop duidelijk 
werd gemaakt dat percelen werden geïn-
undeerd en waarom. Een ander initiatief 
dat op diverse plekken te zien was, waren 
grote schilderijlijsten bij bollenvelden, met 
als titel Prachtige bloembollen uit Den Hel-
der. De Facebookpagina BolleNieuws meldt 
regelmatig activiteiten die op bloembollen-
gebied spelen. Zaterdag 8 augustus vond 
bij P.A. de Groot in De Stolpen de jaarlijkse 
Open Dag plaats. De PR-commissie onder-
houdt ten slotte goede contacten met de 
regionale media, die daardoor met grote 
regelmaat over de sector publiceren.

PR-campagne succesvol
In 2015 is de KAVB begonnen met een PR-campagne. En met succes: 
met de campagne zijn ruim 12 miljoen inwoners van Nederland bereikt! 
Reden voor het hoofdbestuur van de KAVB om dit plan uit te voeren was 
de gevoelde noodzaak om aan de maatschappij te laten zien waar de 
bloembollensector voor staat en waar de sector aan werkt en dat op een 
positieve en eerlijke manier. De PR-campagne bestond uit het maandelijks 
versturen van persberichten met goed fotomateriaal naar vooral kranten 
en tijdschriften en de realisatie van vier korte videofilms die via YouTube 
worden verspreid. Ook heeft de KAVB de samenwerking gezocht met het 
televisieprogramma Robs Grote Tuinverbouwing. De KAVB heeft vanuit de 
sector veel positieve reacties op alle media-uitingen ontvangen. Gezien 
het positieve resultaat heeft het Hoofdbestuur besloten om de campag-
ne in 2016 voort te zetten.

Heel Holland Plant
Vrijdag 9 oktober vond de eerste Nationale Bollenplantdag 
plaats. Op diverse plaatsen organiseerde de KAVB plantmomen-
ten, die voor veel publiciteit zorgden. Zo werd in het Zeehel-
denpark in Leiden een flink aantal bloembollen geplant. In de 
Poldertuin in Anna Paulowna hielpen statenleden van de pro-
vincie Noord-Holland met het planten van de bollen. Leerlingen 
van het Clusiuscollege in Hoorn legden de basis voor veel kleur 
komend voorjaar in een park bij hun school. In diezelfde perio-
de hingen in diverse provincies spandoeken waarop Boer Tom 
iedereen opriep om nu bollen te gaan planten.
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De mensen achter de KAVB:

1. Dirk Osinga, 2. Johan van Scheepen, 3. Arie Dwarswaard, 4. Aletta van Leeuwen, 

5. Rutger Andriessen, 6. Marja van Rijssel, 7. Brenda Klaver, 8. Prisca Kleijn, 9. René 

le Clercq, 10. André Hoogendijk, 11. Stan van Oers, 12. Mariëtte Alders, 13. Saskia 

Bodegom, 14. Annemarie Bakker, 15. Conny van Duyn, 16. Marieke van Woensel, 

17. Josina Rustenburg. Afwezig: Bas Knuttel en Daniëlle Kroes.
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Tekst: Arie Dwarswaard

Vormgeving: Prepress BloembollenVisie

Foto’s: René Faas, Arie Dwarswaard, PR

             www.visionspictures.com

KAVB
Postbus 175
2180 AD Hillegom
Telefoon 0252 536 950
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