
Toelichting activiteiten Dag van de Tulp 26 januari 2018 
Jaarvergadering productgroep Tulp 

Het programma start met de jaarvergadering van de KAVB-productgroep Tulp, waarin de 
activiteiten en de actuele ontwikkelingen van de productgroep aan bod komen. Onderzoek 
(FIT), keuring en kwaliteitszaken spelen daarin een grote rol. Daarnaast gaat de BKD in op de 
actualiteiten vanuit de keuring.  

Gastspreker  
Henk Scheele, aardappelteler, besloot in 2002 samen met 
twee andere ondernemers om een gezamenlijke teelt en afzet 
van aardappelen op te zetten. Niet alleen om kosten te 
besparen, maar ook om meerwaarde te realiseren van hun 
producten. In lijn daarvan leek het voor de hand liggend om 
een eindproduct te gaan produceren, namelijk chips! De 
eerste experimenten begonnen in 2003  en een jaar later was 
er een product dat in de markt kon worden gezet. Ondertussen 
zijn er meer dan 1000 winkels waar de chips te koop is, een 
webshop en de keuze uit 7 verschillende smaken.  

Hoe wordt je van aardappelteler chipsverkoper? Hoe zorg je 
dat je een plek verovert en behoudt in het schap tussen de 
andere chips?  

Workshops 

Na de pauze is er een ronde met workshops. U kunt een keuze maken uit één van de 5 
workshops. Ook geeft u tijdens het aanmelden een reserveworkshop aan. 

1. Verspreiding van TVX – Frank Kreuk en Ineke Stijger 
TVX is een steeds terugkerend probleem in de teelt van 
tulpen, met name omdat de verspreiding nog niet goed wordt 
begrepen. Uit eerder uitgevoerd is naar voren gekomen dat 
TVX-verspreiding voornamelijk door tulpengalmijt wordt 
overgebracht. Daarnaast is een optelsom van kleine risico’s 
als gevolg van mechanische beschadiging tijdens teelt en 
verwerking vastgesteld. Ondanks een gedegen aanpak van 
galmijt op de bedrijven vinden er om nog onverklaarbare 
redenen soms forse toename van TVX plaats. De laatste 
paar jaar is onderzoek uitgevoerd om de verspreidingsroute 
van TVX in kaart te brengen. Wanneer de verspreidingsroute bekend is kunnen passende 
maatregelen een oplossing bieden. De presentatie wordt verzorgd door Ineke Stijger (WUR) 
en Frank Kreuk (Proeftuin Zwaagdijk) 
 
2. Resultaten onderzoeken FIT – André Hoogendijk en Daniëlle Kroes  
In 2016 is het Fonds Innovatie Tulp opgericht. Bijna 200 ondernemers 
steunen dit initiatief en zijn deelnemer. Afgelopen jaar heeft het fonds 
geld geïnvesteerd in verschillende onderzoeken, zoals verschillende 
methoden om mijten te bestrijden. Tijdens de workshop worden de 
resultaten van deze onderzoeken toegelicht. Ook wordt er aandacht 
besteed aan de onderzoeken die net gestart zijn of nog moeten starten.  
Deze workshop is natuurlijk alleen toegankelijk voor deelnemers aan 
FIT.  



 
3. Bloembollen droogverkoop & Duurzaamheidseisen - Gerrit Grievink en Gertjan 

Klumpenhouwer.  
Achttien bloembollenhandelsbedrijven hebben hun 
ambities op het gebied van duurzaamheid en 
kwaliteit vastgelegd in een manifest. Dit vormt het 
Platform Duurzame Handel Bloembollen en Vaste 
Planten. Tijdens de workshop wordt het waarom van 
deze actie duidelijk en kunt u meepraten over 
aansluiting bij de duurzaamheidseisen van de markt. 
Welke consequenties heeft het voor de telers die 
gericht zijn op de droogverkoop? 

4. Actualiteiten in de broeierij 2017-2018 – Yorick van Leeuwen  
Yorick van Leeuwen van CNB Teeltadvies (voorheen CNB Kwaliteit+) 
verzorgt dit jaar weer een workshop  over de actualiteiten in de 
broeierij. Met welke uitdagingen hebben we dit seizoen te maken? Zit 
er voldoende lengte en gewicht in de tulpen? Welk effect heeft het weer 
op het broeiresultaat? Aan de hand van actuele ontwikkelingen neemt 
CNB Teeltadvies je mee door het teelt- en broeiseizoen. 
Loopt u zelf tegen problemen aan of twijfelt u over bepaalde zaken? 
Uiteraard is het mogelijk om deze zaken op tafel te leggen tijdens de 
workshop.   
 
5. Broeierij van tulpen – verdamping en verlichting – Martin van Dam en Sander Hogewoning 
In het onderzoek naar een zo energiezuinig 
mogelijke tulpenbroei richt Wageningen Research 
zich op Meerlagenteelt 2.0. Hierin wordt onderzocht 
hoe de belangrijkste energiepost, de verdamping, 
beperkt kan worden zonder dat kiepers e.d. 
optreden. De resultaten van dit onderzoek zijn ook 
van belang bij tulpenbroei in één laag. 
Tulpen worden soms bijbelicht, zeker bij 
meerlagenteelt. Het kleurenspectrum, de 
lichtintensiteit en de daglengte hebben een sterk 
invloed op de ontwikkeling van een tulp. Uitrollen van bladeren, bladkleur, lengte en 
gevoeligheid voor bladkiep worden hierdoor beïnvloed. Onderzoek van Plant Lighting B.V. in 
samenwerking met Proeftuin Zwaagdijk heeft grotendeels ontrafelt hoe dit werkt. 
 

 

Bedrijvenmarkt 

Tijdens de Dag van de Tulp zijn er 14 bedrijven aanwezig met een stand. U heeft ruim de 
gelegenheid op om de bedrijvenmarkt te netwerken. Onderstaande bedrijven hebben een 
stand: 

- Agriteam makelaars 
- Agrozone 
- BQ Support 
- Bright Spark 
- K.P.I. 
- Chrysal 
- EMS 



- Havatec 
- Huisman Scherming 
- Marktradar 
- Omnihout 
- Powerlamps 
- Sercom 
- Smit constructie 


