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“Voorspellen is moeilijk, 

vooral als het over de

toekomst gaat”
Mark Twain (1835 - 1910)

–  B l o e m b o l l e n  k l e u r e n  j e  w e r e l d  –
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Verantwoording
Kompas op 2025 is geen visie of beleidsdocument in de gebruikelijke zin. 
Geen analyse van cijfers die van alles zeggen over de sectorontwikkelingen 
in de afgelopen decennia, waar we staan en hoe het zo gekomen is. Geen 
extrapolatie naar de groeiverwachtingen voor de toekomst. Geen analyses 
van knelpunten en geen SWOT diagrammen. Deze informatie is beschik-
baar in nota’s zoals Meer Markt Meer Marge (KAVB, 2005) en Kiezen en 
Delen (Rabobank, 2006), en via cijfers van het Productschap Tuinbouw en 
het Landbouw-Economisch Instituut.

Kompas op 2025 schetst een koerswijziging en een beeld waar de onder-
nemingen aan moeten voldoen om tegemoet te komen aan de veran-
derende wensen van burger en consument. Omdat die om meer zullen 
vragen dan alleen goede producten of de bijdrage aan de economie; de 
toekomst gaat dus over meer dan productie, handel, werkgelegenheid en 
welvaart. 

Kompas op 2025 beoogt aan te zetten tot de andere houding die de 
ondernemers en hun medewerkers in de bloembollenketen zullen moeten 
aannemen om de ondernemingen continuïteit te bieden en maatschappe-
lijk voordeel te brengen. Het is van eminent belang dat de ‘buitenwereld’ 
(consument, burger, overheden, NGO’s) wordt geïnformeerd over deze 
ambitie van de sector zodat ook zij deze voordelen zien en waarderen. 
Hier liggen kansen om de neerwaartse lijn van de sector in de afgelopen 
jaren naar omhoog bij te buigen.

Kompas op 2025 doet een appèl aan ondernemers, aan organisaties en 
aan overheden om samen te werken en samen te investeren om die wij-
zigingen nader te bepalen en tot een succes te maken. Kennis blijft hierbij 
een grote bepalende factor. Kompas op 2025 geeft daarom ook een kader 
voor kennisontwikkeling en –implementatie.

Kompas op 2025 is geen dichtgetimmerd stuk. Het neemt u mee door 
de sector, langs ondernemerschap, opdrachten en wensen. En het biedt 
ruimte voor eigen gedachten en bijdragen. Voel u dus uitgenodigd om die 
met elkaar te delen!

–  B l o e m b o l l e n  k l e u r e n  j e  w e r e l d  –
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Bloembollen kleuren je wereld, 
overal en jaarrond!
Bloembollen kleuren je wereld, overal en altijd. Gele winterakonieten 
en sneeuwklokjes zijn de voorbodes van de lente. Krokussen, narcissen, 
hyacinten, tulpen en vele bijzondere bolgewassen maken het voorjaars-
mozaïek compleet. In de zomer zijn het begonia’s, dahlia’s, gladiolen, 
zantedeschia’s en lelies die het landschap kleuren. Ongeveer een miljoen 
bezoekers van over de gehele wereld komen naar Keukenhof, het bloemen-
corso en naar de teeltregio’s. En  wereldwijd staan tuinen en parken er 
gekleurd op dankzij Nederlandse bloembollen. En om het geheel compleet 
te maken: een fantastische bos bolbloemen op tafel brengt de kleur ook 
in huis! 

Met hun kleuren en geuren vertellen de bloembollen een verhaal. Een 
verhaal over de seizoenen, over sierwaarde en ontspanning, over toerisme 
en economie, en over Nederland. Want dat is en blijft de bakermat van 
deze sector die vanouds een internationale marktbewerking kent maar 
inmiddels ook de mondiale concurrentie in productie en handel ervaart. 
En de Nederlandse kwekers en handelaren, die voorheen nagenoeg het  
alleenrecht (misschien zelfs het voorrecht) hadden op het plezieren van 
die miljoenen burgers en consumenten, realiseren zich dat. En ze realiseren 
zich dat er dus stappen nodig zijn om in de kopgroep mee te blijven doen; 
in het belang van hun bedrijven en in het belang van de Nederlandse 
economie!

Schone lucht, aangename werk- en leefomgeving, nieuwe productlijnen 
gericht op inhoudstoffen en resistenties, biodiversiteit, natuurlijke weer-
stand van de productiesystemen en duurzaam omgaan met productiefac-
toren, ruimte en grondstoffen (waaronder water en fosfaat) zullen mede 
leidend zijn voor de toekomstige internationale concurrentiepositie van  
de Nederlandse bloembollensector.

Een positie die verdiend moet worden door als ondernemers voldoende 
en vernieuwende concurrentiekracht te blijven tonen. Door creatiever en 
innovatiever te blijven dan de (buitenlandse) collega’s. En door samen te 
werken met collega’s in de keten, van veredeling tot retail. Vanuit welbe-
grepen gezamenlijk belang.

Maar ook bijdragen van kennisinstellingen en de Nederlandse en Europese 
overheid zijn nodig. Bijdragen in opleiding en kennisontwikkeling voor de 
ondernemers van de toekomst en ondersteuning  bij innovaties gericht 
op een duurzame toekomst voor mens, leefomgeving en economie. En 
door het creëren van dusdanige randvoorwaarden voor ondernemers dat 
ze kunnen blijven ondernemen met regelgeving die ruimte biedt; regel-
geving die aangepast is aan de dynamiek van het ondernemen; en beleid 
dat stimuleert. En via het blijven bieden van fysieke productieruimte met 
groeimogelijkheden in, bij, of in verbinding met de bestaande productie- 
en handelscentra in West- Nederland.

Die toekomst is in hoge mate afhankelijk van consumenten en burgers die 
de producten en diensten van de sector zien, begrijpen en waarderen. 
Daarin zal de sector dus ook moeten investeren.

–  B l o e m b o l l e n  k l e u r e n  j e  w e r e l d  –
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Kleur in de woonwijk



De maatschappelijke opdracht van de 
bloembollenketen en zijn ondernemers
In het tijdvak dat tot 2025 voor ons ligt zal het voor de bloembollensector 
gaan over meer dan alleen economische aspecten. De internationale 
maatschappij vraagt bij monde van consumenten en burgers om andere 
waarden en andere bijdragen van de economische sectoren. De maat-
schappelijke opdracht van de bloembollensector is om ook daaraan te 
voldoen.

De bloembollensector zal
hieraan invulling geven door: 

 - Het brengen van kleur in het 
  leven en in de woonomgeving 
 - Het openhouden en zorgvuldig 
  beheren van het landschap
 - Het bijdragen aan, en voldoen 
  aan waterkwaliteit- en waterkwantiteitdoelstellingen
 - Het bijdragen aan klimaatdoelstellingen
 - Het bijdragen aan welvaart en welzijn van mensen
 - Het actief deelnemen aan de verdere ontwikkeling van de samenleving 
  waarvan de ondernemer en zijn gezin deel uitmaken
 - Het bieden van inkomen aan gezinnen van ondernemers en 
  medewerkers
 - Het bijdragen aan imago en economie van Nederland
 - Het investeren in kennisontwikkeling voor duurzame 
  agro-teeltsystemen 

Hoe kan de sector zijn maatschap
pelijke opdracht vervullen?
Wat is er voor de bedrijven en de sector, als collectief van de onderne-
mingen, nodig om de maatschappelijke opdracht te kunnen vervullen? 

De bedrijven hebben nodig:
 - Ondernemers die de visie op de toekomstige rol (de opdracht) 
  onderschrijven en dit vertalen naar hun bedrijfsstrategie, markt, 
  omgeving en medewerkers
 - Medewerkers die bij de bedrijfsuitvoering zich rekenschap geven van  
  deze opdracht en hun doen en laten daarop baseren
 - Regelgeving en locaties die ruimte bieden voor het kunnen realiseren 
  van de opdracht inzake landschap, duurzame exploitatie en goed 
  nabuurschap
 - Ketenpartijen die handelen vanuit een gelijk besef van deze opdracht, 
  en dit als meerwaarde meegeven met het product door de keten naar 
  de consument
 - Klanten/consumenten die op de hoogte zijn van deze meerwaarde van
  producten en productiewijze, en dat meewegen in hun koop-
  beslissingen
 - Individueel en collectief instrumentarium voor kennisontwikkeling 
  en -overdracht
 - Maatschappij en overheden die ook willen investeren 

Hierin kan als volgt worden voorzien:
 - In opleiding, bijscholing en voorlichting de opdracht integraal 
  verwerken en (toekomstig) ondernemers oefenen in het vertalen naar
  de bedrijfsstrategie 
 - Medewerkers tijdens opleiding en bijscholing bekend en bewust 
  maken van hun rol en bijdrage aan de ondernemingsstrategie, 
  en ze daarbij ook medeverantwoordelijkheid toekennen
 - Regels en ruimtelijk beleid maken dat geënt is op de onderneming 
  in zijn omgeving

 - Bewustmaking en stimulering van samenspraak en samenwerking 
  tussen ketenpartijen
 - Bewustmaking van de klanten en informatieverstrekking over de 
  herkomst en eigenschappen van producten

De sector heeft nodig:
 - Het besef dat het vervullen van de maatschappelijke opdracht leidt
  tot draagvlak in de maatschappij voor de bloembollensector en tot 
  kansen op (beter) economisch rendement voor de ondernemingen
 - Organisaties van ondernemers en medewerkers die leiding nemen  
  in het proces dat zal leiden tot het succesvol vervullen van de  
  maatschappelijke opdracht
 - Instrumenten en faciliteiten die op collectief sectorniveau worden  
  beheerd en ontwikkeld om op bedrijfsniveau in te zetten ter vervulling 
  van de maatschappelijke opdracht
 - Behoud en versterking van die locaties die gezichtsbepalend zijn voor 
  de sector en Nederland en die sterk bijdragen aan bijvoorbeeld  
  inkomsten uit toerisme

Hierin kan als volgt worden voorzien:
 - Herijking van de rol van de organisaties en deze bemensen met  
  bestuurders en medewerkers die bereid en in staat zijn die leiding te  
  geven, en vanuit deze filosofie hun belangenbehartigingswerk invullen 
  en cultuurverandering bevorderen
 - Regelgeving, onderwijs, onderzoek, promotie en financiële middelen  
  zodanig op maat inzetten dat er maximale stimulansen voor innovatie 
  en duurzame bedrijfsuitoefening vanuit gaan
 - Ruimtelijk instrumentarium enten op cluster-benadering (Greenport)

Ondernemerschap als kritische 
succesfactor
De ontwikkelingsstap van productie- en rendementsdenken naar het besef 
dat er een maatschappelijke opdracht te vervullen is, vraagt veel van de 
ondernemers. Het vereist een andere attitude, in combinatie met de ken-
merken en eigenschappen die horen bij de ondernemers van de toekomst. 

Veel ondernemers in de agrarische sector zijn ondernemer geworden door 
het overnemen van een bedrijf van de voorgaande generatie. Dat betekent 
niet automatisch dat ze de daarbij behorende ondernemerseigenschappen 
zullen hebben. Voor de in omvang groeiende bedrijven die bloot staan aan 
concurrentie van over de gehele wereld, en voor de vereiste omslag zullen 
die eigenschappen echter wel bepalend zijn voor de continuïteit van de on-
derneming. Een ondernemer laat zijn onderneming groeien door signalen 
van buiten te vertalen naar een strategie gericht op continuïteit en ontwik-
keling van de onderneming. Hij laat, onder zijn sturing, de dynamiek van 
omgeving, markt en medewerkers toe tot het hart van de onderneming.

Ondernemerschap dus als kritische succesfactor. Dat betekent dat er 
inzicht moet zijn over wat ondernemerschap dan is en hoe dat bevorderd 
kan worden. De onderstaande typering van een manager en een onder-
nemer kan hierbij helpen, in het besef dat er veel varianten op dit thema 
bestaan. En dat beide kwaliteiten eigenlijk in een persoon verenigd zouden 
moeten zijn voor het beste resultaat.

De Ondernemer De Manager
 
Onderneemt Beheert
Medewerkers Personeel
Beloningssysteem Salarissysteem
Onderneming primair Jaarrekening primair
Risico-bewust Risico-mijdend
Luistert Zegt
Deelt kennis en ervaring Schermt kennis af
Fouten maken mag Fouten maken is fout
De goede dingen doen De dingen goed doen

Schoon water, schoon milieu
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De alfakant
Omdat de maatschappelijke en politieke invloeden meer en meer toetreden 
tot het ondernemen in de bloembollensector, zullen de ondernemers ook 
meer oog en oor moeten ontwikkelen voor filosofie (aanpassen aan de 
tijdgeest), psychologie (begrijpen van klant en medewerker) en sociologie 
(deel zijn van de samenleving). Het ‘doen’ zal worden opgevolgd door 
‘anders denken en doen’. 

Verantwoordelijkheid voelen en nemen
Uitstraling en overtuiging
Oog en oor voor maatschappelijke ontwikkelingen en wensen
Houding, ondernemend
Samenwerking, partnerschap

In menig bedrijf worden, vaak als uitwerking van de missie, kernwaarden 
benoemd met als doel de medewerkers en de omgeving duidelijk te maken 
wat de verwachtingen mogen zijn als men met het bedrijf te maken krijgt. 
Het lijkt wellicht theoretisch en overbodig, maar de ervaringen leren anders. 
Het creëert duidelijkheid, geeft richting en biedt een handvat voor relaties, 
prestatiemetingen en beoordelingen. 
Als een onderneming de uitdaging aanneemt om kernwaarden met elkaar 
te formuleren worden in het proces veelal twee niveaus onderscheiden 
die het commitment naar elkaar en naar de omgeving duidelijk maken, 
namelijk ‘wij geloven’ en ‘wij beloven’.

Waar hebben we het over? Kernwaarden zijn die dingen waar het in het 
leven uiteindelijk echt om gaat. Zaken die van binnenuit, vanuit de mens 
zelf komen zoals integriteit, respect, toewijding, creativiteit, resultaatge-
richtheid. En zaken die je als mens graag ervaart zoals vrijheid, solidariteit, 
gelijkwaardigheid, gerechtigheid, waardering. Kernwaarden gaan over wat 
je beoogt te verwerven door het zelf ook uit te stralen. Het beschrijven 
en communiceren van kernwaarden helpt bij het vinden van de juiste 
medewerkers, adviseurs, klantengroepen en samenwerkingspartners. En 
in de toekomst zijn dit keuzes die het succes van de onderneming zullen 
bepalen. 

Het betekent dat kennis uit die takken van wetenschap en onderwijs 
(filosofie, psychologie, sociologie) benut moeten worden in de opleiding 
en begeleiding van de ondernemers en medewerkers. Ook in de commu-
nicatie naar maatschappij en markt zal dergelijke kennis meer toegepast 
moeten worden. Het appèl hiertoe zal moeten komen vanuit de sector 
zelf. De sector-aandacht kan in de toekomst dus niet beperkt blijven tot de 
agrarisch/groene instellingen waar tot op heden de ontwikkelingen veelal 
vandaan komen. Andere instellingen en kennisvelden komen nadrukkelijk 
in beeld.

De betakant
Ondernemerschap, bedrijfsfilosofie, maatschappelijke ruimte, uitstraling, 
betrokkenheid van medewerkers, dit alles speelt onmiskenbaar een grote 
rol bij het behalen van toekomstig succes als onderneming. Maar net als 
voorheen zullen ook de ‘harde zaken’ (de beta-kant) van groot belang 
blijven. Rendement gaat niet alleen over beeld en beleving, maar ook over 
waardering in klinkende munt. Het is tenslotte zo dat een onderneming 
zijn investeringsruimte en inflatiecorrectie moet verdienen via bedrijfs-
resultaat en productiviteitstijging. 
Er moeten dus goede producten zijn waar consumenten steeds opnieuw 
bereid zijn voor te betalen. En ‘goed’ is dan de juiste combinatie van 
beeld, beleving en bevrediging van de behoefte die aanleiding was voor 
de aankoop. Dat stelt harde eisen aan de productie en handel. In het 
geval van bloembollen en bolbloemen dus: aantrekkelijk, nieuw, gezond, 
goed groeien en goed bloeien, en geleverd door duurzame ketens. De 
ondernemers zijn daarvoor verantwoordelijk en zullen instrumenten nodig 
hebben om dat te realiseren. En ze moeten die dan ook zodanig inzetten 
dat ze bijdragen aan de bevrediging zonder beeld en beleving bij de klant 
te schaden. 

Optimalisatie van productie, bewaring, transport
Efficiëntere en duurzame benutting van grond en arbeid
Efficiency bij gebruik van mineralen, gewasbeschermingsmiddelen,  
 water en energie
Betere prestaties onder suboptimale groeiomstandigheden 
 (klimaat, zout, droogte)
Vernieuwde productietechnieken, precisielandbouw, los van de grond
Fysiologie, technologie, ICT, veredeling, creatie
Nieuwe producten, toepassingen en inhoudstoffen voor farmacie
Vernieuwde marketing qua inhoud en communicatiekanalen

Samen
De KAVB-visie 2008–2012 kreeg als titel mee “Ruimte om te groeien”.  
Een titel met dubbele inhoud; enerzijds de fysieke ruimte die nodig is om 
de teelt en handel te kunnen uitvoeren, anderzijds de virtuele ruimte die 
begrensd wordt door regels, markt en concurrerend ondernemerschap. 
Als de ondernemers in de bloembollensector er in slagen beide ruimtes 
(die zeker niet beperkt zijn tot Nederland alleen) optimaal te benutten, 
dan zullen zij ook slagen in hun maatschappelijke opdracht.

Houding, bedrijfsvoering, aansluiting op markt en omgeving zijn zaken die 
liggen binnen de directe invloedsfeer van de ondernemer en dus zal de 
eigen verantwoordelijkheid tot uitdrukking moeten komen in vernieuwd 
ondernemerschap en investeringsbereidheid. Het nemen van die verant-
woordelijkheid is daarmee een kritische succesfactor voor het welslagen 
van de maatschappelijke opdracht die vervuld moet worden. 

Maar omdat de maatschappelijke opdracht nadrukkelijk ook gericht is op 
voordelen voor de maatschappij, mag er gevraagd worden om ‘support’ 
van die maatschappij daar waar de instrumenten van de individuele of 
samenwerkende ondernemer tekort schieten. Kennisontwikkeling via 
onderzoek en kennisoverdracht door scholing; risico-deling bij innovaties; 
drempel-verlaging bij markttoegang; en het reduceren van kosten voort-
vloeiend uit regels en administratie, zijn hierbij voor de hand liggend. 
Een overheid (van gemeente tot Brussel, alsook op WTO-niveau) die 
dusdanige randvoorwaarden schept om het de ondernemer mogelijk te 
maken zijn maatschappelijke opdracht te vervullen is dus eveneens een 
kritische succesfactor. Maar wel een die buiten de directe invloedsfeer  
van de ondernemer ligt en dus een grote afhankelijkheid kent.

Waar staan we?
Uit de voortgangsrapportages van het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen 
(sinds 1995), de rapportages vanuit de Meerjarenafspraak Energie (officieel 
ondertekend in 1998) en de rapportages van het Convenant Duurzame 
Gewasbescherming (looptijd t/m 2010) blijkt dat de sector al grote stappen 
heeft gezet bij de vermindering van de inzet van gewasbeschermingsmidde-
len, mineralen en energie. En dat ook de milieu- en CO2-belasting daarmee 
fiks is teruggedrongen. Van lopende actieprogramma’s en ondernemers-
investeringen mogen nog verdere resultaten verwacht worden. Door 
bestaande wetgeving (Europees en nationaal) over energie (CO2-reductie), 
mineralengebruik, middelentoelating, duurzame gewasbescherming, en 
waterkwaliteit en waterkwantiteit, zal verdere reductie onvermijdelijk zijn. 
De vraag die zich aandient is of de huidige aanpak daarin voldoende kan 
zijn. Naar verwachting zullen ingrijpende systeemsprongen nodig zijn. Te 
denken valt aan precisielandbouw, teeltsystemen uit de grond, gebruik van 
rassen met lagere energiebehoefte, met droogte-tolerantie of -resistentie, 
en een andere interne sturing van de groei van bloembollen via tempera-
tuurbehandeling, inzet van planthormonen of via veredeling.

Aan de ‘alfakant’ zijn er ook grote stappen te zetten. Kennis over het 
onder scheid tussen burger en consument wordt nog nauwelijks benut 
in onze marketing. En de creativiteit, overtuiging en ambitie van onder-
nemers als interne drijfveren voor veranderingen worden onvoldoende 
onderkend en nog nauwelijks gebruikt als goede voorbeelden.
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Wat staat ons te doen?
Het tijdvak 2010 tot 2025 beslaat 15 jaar. Een bijzonder lange periode 
in een wereld waar de turbulentie per dag nog toeneemt. Turbulentie 
in internationale verhoudingen; in financiële zeker- en onzekerheden; in 
maatschappelijke en sociale verhoudingen; in gedrag en opvatting van de 
scholier nu, die straks consument en werknemer is; in techniek, techno-
logie en communicatie; in verhoudingen in de ketens van veredelaar tot 
consument. 
Als ondernemer ben je blij als je twee jaar vooruit kunt inschatten; wat 
moet dan je koers voor 15 jaar zijn? Toch is het onontkoombaar dat de 
inzet gericht wordt op het vervullen van de beschreven maatschappelijke 
opdracht. Die richting gaat het uit, dat punt aan de horizon is bepaald. 
In zowel het ‘alfa-’ als ‘beta-domein’ liggen de nodige opgaven en wensen. 
De sector en de bedrijven zijn zich terdege bewust van hun eigen verant-
woordelijkheden en zullen die ook nemen. Echter, voor sommige onder-
delen is ondersteuning vanuit overheid en maatschappij onmisbaar. 

Attitude van ondernemers, medewerkers en hun organisaties
‘Er moeten diverse knoppen om.’  Dat betekent dat de maatschappelijke 
opdracht in opleiding, bijscholing en voorlichting van ondernemers en 
medewerkers nadrukkelijk aandacht gaat krijgen. En dat ze aangesproken 
worden op hun rol in de doorvertaling naar de bedrijfsuitvoering. De  
organisaties zullen dit ook moeten uitstralen en in hun belangenbeharti-
ging een centrale rol moeten geven.

Marktbenadering
De sector besteedt in 2010 ongeveer 5 miljoen euro aan productpromotie 
via PR en reclame. Willen we in staat zijn om de consument en burger 
te bereiken met de sectorambitie inzake het invullen van de maatschap-
pelijke opdracht, dan zal naast productpromotie ook sectorpromotie de 
aandacht moeten krijgen. Dit betekent bijstelling van de huidige inhoud 
van de campagnes en extra investeringen. In het bijzonder moeten nieuwe 
boodschappen ook geënt zijn op de resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek naar de effecten van planten en bloemen op welzijn, veiligheid, 
gezondheid en klimaatdoelstellingen zoals die o.a. verkregen zijn binnen 
projecten als Plants for People en Groene Stad. Tevens dienen de resul-
taten uit gedragstudies van burgers en consumenten meer als basis voor 
de campagne-aanpak gebruikt te worden. Internationaal zijn de genoem-
de thema’s ook sterk in opkomst en ze bieden dus kansen op meer markt 
en meer marge voor sierteeltproducten. Met name in Scandinavië, in 
Duitstalige markten, in Engeland en in de VS liggen er kansen om op deze 
wijze meerwaarde aan bloembollen en bolbloemen mee te geven. 
In de communicatie kan effectief worden aangesloten bij de communicatie 
die door LNV, EU en WTO wordt verzorgd over duurzaamheid van de agra-
rische sectoren; consumenten worden daarin gevoed met informatie over 
herkomst, productiewijze en eigenschappen van producten.

Ruimte
Voor de ontwikkeling van de bedrijven, en om goede invulling te kunnen 
geven aan de maatschappelijke opdracht dient het ruimtelijk beleid geënt 
te zijn op de onderneming in zijn omgeving. In sommige regio’s is er ook 
behoefte aan verbeterde infrastructuur, herstructurering en meer bedrijfs-

ruimte voor optimalisatie van de bedrijfsvoering. Samengevat gaat het om 
ontwikkelingbiedende regelgeving.

Kennisontwikkeling teelt, fysiologie en veredeling
In 2010 besteedt de sector collectief ruim 2 miljoen euro per jaar aan 
teelttechnisch onderzoek. De komende jaren zal een herijking moeten 
plaatsvinden naar de vereisten die voortvloeien uit de maatschappelijke 
opdracht. Hierbij zijn energiebesparing en efficiency-verbetering, opti-
malisatie van gewasbeschermingsinzet, water- en mineralengebruik, en 
mineralenterugwinning leidende thema’s. Verdere ontwikkeling van ICT, 
techniek, technologie en precisielandbouw is nodig. Nieuwe producttoe-
passingen en teelt voor inhoudstoffen voor (fyto)farmacie bieden kansen. 
Omdat de grenzen bereikt lijken voor de verdere vermindering van de 
inzet van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen in de bestaande 
teeltsystemen, zijn systeemsprongen noodzakelijk. Een van de routes, 
naast precisielandbouw, is mogelijk teelt uit de grond. Vooral voor de 
hoger salderende bloembolgewassen is dit nadere studie waard.

Bloembollenteelt levert in een oogst zowel leverbaar als plantgoed op. 
Dit brengt bijzondere risico’s met zich mee voor ziekten en plagen die 
met plantgoed overgaan. Het zou voordelen kunnen bieden als, net als bij 
aardappelen, de teelt niet “cyclisch”, maar “in lijn” zou kunnen verlopen. 
Bijkomend voordeel is dat het aantal teeltjaren om tot leverbare maten te 
komen kan worden beperkt hetgeen leidt tot minder inzet van mineralen 
en gewasbeschermingsmiddelen. Om dit te bereiken zou een geplante bol 
moeten investeren in het groeien in maat en niet in het vormen van klis-
ters (het plantgoed in de oogst). Sturing van apicale dominantie waardoor 
zijknoppen niet uitlopen is daarvoor een goede mogelijkheid. Dergelijke 
sturing vergt inzicht in de fysiologie van bloembolgewassen. Beter inzicht 
in de fysiologie kan tevens leiden tot meer efficiency in de bloementeelt 
van bollen. Ook voor het beter begrijpen en beïnvloeden van de relatie 
tussen bloembollen en ziekten en plagen is meer kennis van de fysiologie 
belangrijk. Investeren in fundamenteel onderzoek aan fysiologie van 
bloembolgewassen, bijvoorbeeld via een leerstoel bij Wageningen UR,  
is dringend gewenst.

Door de veredelingsbedrijven in de sector wordt op jaarbasis ongeveer 10 
miljoen euro geïnvesteerd. Desondanks liggen er vele vragen die nog niet 
in behandeling genomen kunnen worden omdat de schaal van deze bedrij-
ven veelal nog te klein is. Meer aandacht is gewenst voor het zoeken naar 
resistentie-genen, zowel in bestaand materiaal als in (wild) materiaal in 
de herkomstgebieden van diverse bloembolgewassen. Het gaat hierbij om 
resistenties tegen diverse ziekten (virus, bacteriën, schimmels) en zout- 
en droogteresistenties en -toleranties, en om rassen die minder energie 
(vooral in de broeierijfase) vragen. Rassen met dergelijke eigenschappen 
dragen in grote mate bij aan vermindering van inzet van gewasbescher-
mingsmiddelen, water en energie. De toenemende verzilting in diverse 
gebieden vraagt om rassen die ook dan nog goed geteeld kunnen worden. 
Ook is er behoefte aan efficiëntere veredelings- en selectietechnieken, 
vooral bij bolgewassen (waaronder de tulp die ongeveer de helft van het 
areaal in Nederland uitmaakt) die een lange juveniele fase kennen en 
waar snelle vermeerderingsmethoden (weefselkweek) ontbreken.
Op deze wijze investeren in de schakel uitgangsmateriaal versterkt de 
internationale concurrentiepositie van de Nederlandse bloembollensector.

Holland imago
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Inspiratie voor ondernemers
Rob Baan, Koppert Cress B.V. 
(Citaten uit lezing jubileumbijeenkomst Stiverbol, 5 maart 2009)

 - Vraag moet je creëren op eindgebruikerniveau.
 - Wie is de kok in de bloemen? De bloemist! (Over de rol die Baan 
  laat vervullen door topkoks om zijn producten bekend te krijgen.)
 - Innovatie is: een goede omgeving om meer van oude producten 
  te verkopen.
 - Een goed product moet je duur verkopen, anders wordt het een 
  goedkoop product.

Paul Ostendorf 
(Rijksuniversiteit Groningen)

 - Hij voorspelde de toekomst niet, maar creëerde zijn eigen werkelijk-  
  heid op basis van zijn droom. (Over Richard Branson als succesvol  
  nieuwkomer in de luchtvaartsector.)

Ad van Deemen 
(Radboud Universiteit Nijmegen)

 - Ook bij strategische besluiten is sprake van structurele onwetendheid.  
  En dan spelen minder grijpbare factoren als wilskracht en intuïtie een  
  grote rol. 

Henk Volberda 
(Erasmus Universiteit Rotterdam)

 - Overigens, in Nederland zit 65 procent van de ondernemingen in de  
  ontkenningsfase. Die gaan alleen maar voor efficiëntie en herstructu-
  rering en stoppen nauwelijks energie in wezenlijke vernieuwing. 

Warren Buffet 
(1930, investeerder VS)

 - Prijs is wat je betaalt; waarde wat je krijgt.

Peter F. Drucker 
(management-goeroe VS)

 - Kwaliteit is niet wat een leverancier er in stopt, maar wat een 
  consument er uit haalt en bereid is er voor te betalen.

Arie de Geus 
(auteur van “The Living Company”, 1997)

 - Het enige blijvende concurrentievoordeel is het vermogen om sneller  
  te leren dan de concurrenten.

Oscar Wilde 
(Engels-Iers toneelschrijver en dichter, 1854 - 1900)

 - Tegenwoordig (!!!) kennen de mensen de prijs van alles 
  en de waarde van niets.

Socrates 
(Grieks filosoof, 470 - 399 vC)

 - Ken u zelf.

Stef Bos 
(zanger en acteur, 1961 - ….)

 - Het heden wordt al lichter omdat de toekomst veel belooft… 
  (Uit een lied over Maputo, Mozambique, 2010)

Het lezen waard
 1 Voortgangsrapportages Landelijk Milieuoverleg Bloembollen 
  (vanaf 1995).
 2 Meer Markt, Meer Marge 
  (KAVB, 2005).
 3 De Nederlandse bloembollensector, Kiezen en delen 
  (Rabobank, 2006, update 2010).
 4 Flowers and Plants, more than just beautiful 
  (AIPH, 2006).
 5 Plants for People; www.plants-for-people.org
 6 Groene Stad; www.degroenestad.nl
 7 Ruimte om te groeien 
  (KAVB visie 2008-2012).
 8 Opengrondstuinbouw in de Duin- en Bollenstreek; 
  Structuur en toekomstperspectieven van de bollenteelt en 
  vaste plantenteelt
  (LTO-Noord en KAVB, maart 2008).
 9 De Kop Omhoog; Agrarische visie Noordelijk Zandgebied, 
  periode 2008-2015
  (Augustus 2008).
10  Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren 
  (o.a. Ministerie LNV, 2008).
11 Syscope; themanummer samenwerking in ketens 
  (WUR, voorjaar 2009, nummer 21).
12 Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw 2008 
  (Productschap Tuinbouw, mei 2009).
13 Uitvoeringsagenda Duurzame veehouderij 
  (o.a. Ministerie LNV, mei 2009).
14 Kien, Nieuwsbrief Kennis en Innovatie 
  (LNV, nummer 1; juni 2009. Thema Kennishuis).
15 Maatschappelijke Innovatieagenda Duurzame Agro- en Visserijketens  
  (LNV, juni 2009).
16 MVO-Theorie voor MKB 
  (P+, september + oktober 2009; pag 40-41).
17 Agenda Landschap; landschappelijk verantwoord ondernemen 
  voor iedereen
  (Ministeries LNV en VROM, november 2009).
18 LEI, diverse rapportages.
19 Zout
  (KPMG, diverse edities).
20 Focus op Kansen! Naar een structureel betere positie van de handel
  in bloembollen
  (Productschap Tuinbouw, Berenschot, Anthos, juli 2009).
21 Memorie van Toelichting bij de LNV begroting 2010.
22 LNV-beleid in 2010.
23 Europe 2020: A new European strategy for jobs and growth
  (European Council, March 2010).
24 Optimistisch over duurzame groei en werkgelegenheid
  (VNO NCW, MKB Nederland, LTO Nederland april 2010).
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