ROUTE NAAR VITALE TEELT 2030

met ondernemers van binnen en

Met deze ambitie geven de KAVB,

buiten de sector, met overheden,

Wageningen University & Research en

met maatschappelijke organisaties,

de Greenports Duin- en Bollenstreek en

met onderwijs en onderzoek en met

Noord-Holland Noord het startsein voor

iedereen die wil bijdragen aan de

het ontwikkelen van een onderzoeks-

bloembollensector van morgen. Alle

en uitvoeringsprogramma voor de

suggesties en initiatieven zijn meer

bloembollensector op weg naar 2030.

dan welkom. Met als doel: een stevig
onderzoeks- en uitvoeringsprogramma

We gaan met elkaar aan de slag om dit

Vitale Teelt 2030, dat op basis van alle

programma vorm te geven:

inbreng in 2018 wordt opgeleverd.

Wilt u meewerken aan een groene en stevige toekomst van

Samen maken we
de Nederlandse
bloembollensector
sterker!

de bloembollensector in Nederland? Doe dan mee met het

programma Vitale Teelt en neem deel aan de bijeenkomsten die

hiervoor in 2017 en 2018 worden georganiseerd. Neem voor meer
informatie en deelname contact op met André Hoogendijk van de
KAVB:  hoogendijk@kavb.nl.  06-1346 3711

Ambitie:
Op naar een Vitale
Teelt in 2030

PARTNERS

Met bollen en bloemen van topkwaliteit, vrij van ziekten,
op een rendabele manier geteeld in harmonie met de
omgeving, emissieloos, klimaatneutraal en met een
verantwoorde omgang met de natuurlijke hulpbronnen
water, energie, bodem en biodiversiteit.

Ambitie:

Voorop blijven lopen op
gebied van duurzaamheid
en techniek
De Nederlandse bloembollensector heeft een ijzersterke positie op
de wereldmarkt. De bloembollen uit Nederland gaan de hele wereld
over en de bolbloemen hebben een belangrijk aandeel in de totale
sierteeltmarkt. Met een exportwaarde van circa 1,6 miljard euro en
een marktaandeel van 60% van de wereldproductie in bloembollen
zit de sector stevig in het zadel. Het aansprekende assortiment en
de diepgaande kennis van bloembollen en bolbloemen op basis van
gedegen onderzoek heeft Nederland een voorsprong gegeven, die
moeilijk is in te halen door andere landen.
Het aantal beschikbare chemische

bolbloemen uitbouwen door voorop te blijven

gewasbeschermingsmiddelen neemt snel

lopen op het gebied van duurzaamheid

DE BLOEMBOLLENSECTOR IN 2030

GEZONDE BODEM

• Export naar alle landen van de wereld

Een goede bodem zorgt voor een gezonde

• Productgarantie op elke bol en elke bloem

plant. De focus zal meer gaan liggen op het

• Duurzaam productieproces is de norm

voeden van de bodem dan op het beschermen

• Productie in harmonie met de leefomgeving

van de plant. De bodem levert ook belangrijke

Verandering
is nodig

ecosysteemdiensten, zoals het vastleggen van
CO2 en het vasthouden van regenwater.
MODERNE VEREDELINGSTECHNIEKEN
Door de inzet van technieken uit

NU OF NOOIT!

bijvoorbeeld de groenteveredeling kan

1. Er zijn steeds minder chemische

de bloembollensector gerichter en sneller

gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar

veredelen op eigenschappen die belangrijk

voor de bloembollensector. De teelt moet

zijn voor een duurzame productie. Denk aan

anders ingericht worden.

DNA-technieken, het in kaart brengen van het

2. Groen moet groen zijn: de consument

tulpengenoom en de inzet van merkers.

moet kunnen vertrouwen op een duurzame
productiewijze. De sector moet transparant

SNELLE VERMEERDERING EN BLOEI

en betrouwbaar zijn.

Een snellere vermeerdering en een snellere bloei

3. De omgeving vraagt om een serieuze

af en retailers eisen steeds vaker een

en technologische ontwikkelingen. Met

benadering door de sector. Wat kan de sector

garantie op duurzame productie. Ook de

Nederlandse kennis en ondernemerschap

bijdragen aan een gezonde leefomgeving?

van bollen kunnen ervoor zorgen dat er sneller
nieuwe, duurzame soorten ontwikkeld worden en
dat de teelt een kortere doorlooptijd krijgt. Hiermee
wordt er bespaard op grondstoffen.

Het is tijd
voor een
systeemsprong!
GROENE GEWASBESCHERMING
Ook in de toekomst komen er ziekten
en plagen voor. Deze zullen zoveel
mogelijk bestreden worden met
mechanische, fysische en biologische
methoden, aangevuld met groene
gewasbeschermingsmiddelen.
SCHONE START MET NIEUW
UITGANGSMATERIAAL
Het plantgoed (uitgangsmateriaal) wordt
nu vooral met buitenteelt geproduceerd
vanuit bollen die al jarenlang in productie
zijn. Door het uitgangsmateriaal in een
laboratorium te vermeerderen en dit

wet- en regelgeving dwingt de sector steeds

kunnen we niet alleen de uitdagingen van

duurzamer te produceren, bijvoorbeeld

vandaag, maar ook van morgen aan. We

ONDERDELEN VAN VITALE TEELT

door circulair te ondernemen. Ondertussen

zullen hiervoor wel met elkaar flinke stappen

Het programma voor Vitale Teelt bestaat uit

PRECISIELANDBOUW

stellen importerende landen strengere eisen

moeten zetten.
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aan de bollen en bloemen die hun land
binnenkomen. Het leveren van duurzame

Ondernemers willen hun stevige positie
als wereldmarktleider in bloembollen en

materiaal één teeltseizoen te gebruiken,
is het gegarandeerd ziektevrij.
NATUURINCLUSIEVE PRODUCTIE
Bloembollen zijn van levensbelang voor de
voedselvoorziening van vlinders, bijen en
andere bestuivers. Bollenvelden bieden
een veilige broedplek voor vogels. Met een

Op naar
een vitale
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2030!
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