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De KAVB, dat zijn we samen!
Sinds 1860 is de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) de verbinding tussen ondernemers in de bloembollensector, de overheid en de omgeving. Samen met 1.200 aangesloten
leden behartigen we elke dag, nationaal en internationaal, de belangen van de ondernemers in de sector.
De vereniging is het kenniscentrum waar ondernemers, de overheid en de omgeving terecht kunnen met
vragen over de veredeling, teelt, export en broeierij van bollen. Ook kunnen leden gebruik maken van
een aantal exclusieve diensten zoals het gebruik van de Proef- en monstertuin, de database met uitspraken van het Scheidsgerecht, de database met geregistreerde cultivars en juridisch advies. Het is de KAVB
in 2019 gelukt om samen met de leden een fors aantal resultaten te boeken. Vooral op de onderwerpen
duurzaamheid, zichtbaarheid van de sector en kwaliteit is veel bereikt. In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de behaalde resultaten.

Een greep uit de resultaten
In 2019 zijn veel kleine én grote resultaten geboekt. Voor sommige
resultaten was een langdurig, intensief en complex traject nodig.
Andere resultaten zijn op één middag bereikt. Graag lichtten wij
de volgende resultaten eruit in willekeurige volgorde:
1		 Met de Belastingdienst is een afspraak gemaakt over de
waarde van bollenkramen waarmee duidelijkheid is voor
ondernemers bij de belastingaangifte.
2		 Samen met Amsterdam is succesvol aandacht gevraagd
voor het remplaceren van bloembollen en de verkoop van
bloembollen buiten het seizoen.
3		 Vrijstelling voor het gebruik van de middelen Asulam en
ECA water.
4		 Proactief en goed zichtbaar in de maatschappelijke discussie
naar aanleiding van het RIVM onderzoek over omwonenden
& blootstelling en het PBL rapport over de prestaties van de
sector op het gebied van gewasbescherming.
5		 Onder regie van de KAVB het project Studiebol afgerond.
Hiermee kwamen boeken, cursussen en filmpjes beschikbaar
over de teelt van bloembollen.
6		 Nieuwe toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen
waaronder Toreda, Fresco, Centurion Plus, Prolectus en
Decis Protech.
7		 Klimaatakkoord met een eigen paragraaf voor de
bloembollensector en ondertekening van het eerste
Tuinbouwakkoord.
8		 Zeven miljoen Nederlanders bereikt met de campagne “Soil
your undies” om aandacht te vragen voor bodemgezondheid.
9		Mede dankzij verschillende projecten waarin de KAVB deelneemt
is de emissie naar het oppervlaktewater verder verminderd.
10		 Start van twee grote onderzoeksprojecten: Bollenrevolutie
4.0 en De Groene Tulp.
11		 Het grootste aantal deelnemers aan KAVB-Jong sinds de
oprichting van deze netwerkgroep voor jonge ondernemers
en leidinggevenden in de bloembollensector.
12		 Nationale en internationale aandacht voor een campagne om
te voorkomen dat toeristen massaal door bollenvelden lopen.
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Nieuwe
Algemeen
Voorzitter KAVB

Op 12 december 2019 werd Jaap Bond
tijdens de Algemene Ledenvergadering
unaniem benoemd tot algemeen voorzitter van de KAVB per 1 januari 2020. Hiermee volgt hij René le Clercq op die na 6
jaar voorzitterschap met pensioen gaat.
Jaap Bond gaf aan vereerd te zijn met zijn
benoeming en zeer gemotiveerd te zijn
om zaken voor de sector voor elkaar te
krijgen. Tijdens dezelfde ALV is besloten
om aan te sluiten bij een gezamenlijk sectorbreed Scheidsgerecht. Dit zal zijn beslag krijgen begin 2020. Ook werden de
resultaten gepresenteerd van de eerste
ervaringen met het werken aan scenario’s. Voor de gewassen Tulp en Narcis is
een toekomstverkenning gemaakt. Deze
verkenningen worden uitgewerkt tot concrete actieplannen.

& Zn

De KAVB vindt het belangrijk dat de bloembollensector goed in beeld is bij de politiek,
de overheid en de maatschappij. In 2019 heeft de KAVB de sector meerdere keren met
succes neergezet in de landelijke media. Leden worden met grote regelmaat betrokken
bij activiteiten van de KAVB via nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Daarnaast
informeert de KAVB sectorgenoten via Greenity, de website en sociale media.

Aandacht voor bodemgezondheid
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Tuinbouwakkoord
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Gewasbescherming

Nieuwe
toelatingen
In 2019 kreeg de bloembollensector mede dankzij de
inzet van de KAVB een aantal nieuwe middelen ter
beschikking. Dit betrof onder andere het schimmelbestrijdingsmiddel Toreda en het onkruidbestrijdingsmiddel Fresco. Ook werd de toelating van acht middelen uitgebreid naar gewassen in de bloembollensector.
Zo mag het onkruidbestrijdingsmiddel Centurion Plus
nu worden toegepast in de onbedekte teelt van meerdere bolgewassen. De fungicide Prolectus is nu ook breed
toegelaten voor gebruik in de buitenteelt van de meeste
bloembollen en bloemknollen. Het middel Decis Protech werd toegelaten in de bloembollenteelt voor bestrijding van luizen en trips. De KAVB heeft vorig jaar
tien aanvragen ingediend bij het Fonds Kleine Toepassingen. De meeste aanvragen waren eind 2019 goedgekeurd. De KAVB regelde ook wederom met succes een
vrijstelling voor ECA-water en een vrijstelling voor de
toepassing van Asulam als onkruidbestrijdingsmiddel.

Bloembollentelers
houden zich aan
wet- en
regelgeving
In 2019 werden de resultaten bekend van de eerder
door de NVWA uitgevoerde uitgebreide controle uit
op de naleving van de gewasbeschermingswetgeving
bij bollenbedrijven. Het resultaat was uitstekend. Bijna 90% van de vijfhonderd gecontroleerde bedrijven
voldeed aan de eisen op het gebied van gewasbescherming. De KAVB voerde voor en tijdens de controle een
intensieve campagne via het vakblad Greenity, die
mede heeft bijgedragen aan dit resultaat.

Akkerranden als
luizenvangers
Kunnen akkerranden een rol spelen in de natuurlijke
bestrijding van schadelijke insecten? Die vraag staat
centraal in een vierjarig project, waaraan de KAVB
meedoet via steun van het Lelie Onderzoeksfonds.
Op het bedrijf van een KAVB-lid zijn velden aangelegd met en zonder akkerrand. Er worden luizen
geteld in de lelies en de virusoverdracht wordt gemeten. Na het eerste jaar konden nog geen conclusies
worden getrokken.

Gebr. van der Baan wint
Martien Zandwijkprijs
Tijdens de KAVB Ledendag in Enkhuizen kregen Arie en Adrie van der Baan uit
Dirksland de jaarlijkse Martien Zandwijk Prijs uitgereikt. Zij kregen deze prijs voor
hun investeringen in duurzaamheid binnen hun bedrijf en voor het delen van kennis
daarover met hun vakgenoten. Hun in 2018 nieuwgebouwde kas heeft het certificaat
Groen Label Kas gekregen en voldoet daarmee aan de hoogste eisen op het gebied van
duurzaamheid. Daarnaast recirculeert Van der Baan het water uit de kas en dat van
het erf, mede gebruikmakend van zuiveringssystemen. Daarmee loopt het bedrijf
voorop in agrarisch Nederland.
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Grote stap
Vitale Lelieteelt
In 2018 heeft de KAVB het initiatief genomen voor
de totstandkoming van de visie Vitale Teelt 2030.
Ook is de KAVB toen gestart met de begeleiding
van het project Vitale Lelieteelt dat door het ministerie van LNV wordt gefinancierd en uitgevoerd
door Wageningen University en Research wordt
uitgevoerd. In 2019 is in dit project gekeken naar
de mogelijkheden van meerlagenteelt van lelies in
de kas. Doel van het project is het ontwikkelen van
een teeltsysteem voor lelie waarin weinig of geen
gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.

Verkeerd beeld
geschetst over
de sector
De inspanningen van boeren en tuinders leiden tot lagere
milieulast. Minder chemische middelen, minder normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en een stevige inzet op biodiversiteit. Dit bleek uit de publicatie “Duurzame Gewasbescherming, land- en tuinbouw op koers” die
mede door de KAVB in juni 2019 werd opgesteld. Aanleiding van de opstelling van dit rapport was de presentatie
van een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL) over de tussenstand van de Tweede Nota Duurzame
Gewasbescherming. De inhoud hiervan bleek niet correct
weergegeven te zijn. KAVB, LTO Nederland en NFO maakten via de media duidelijk dat het negatieve beeld dat het
PBL in het persbericht schetste, niet overeenkwam met de
inhoud van het rapport.

Resultaten omwonenden
onderzoek gepresenteerd
Worden omwonenden van bloembollenvelden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen? Deze vraag stond
centraal in het onderzoek waarvan het RIVM in het voorjaar van 2019 de resultaten presenteerde. Conclusie was
dat er inderdaad sprake is van blootstelling maar dat er
geen gezondheidsrisico’s zijn voor telers en omwonenden.
Er zijn geen grenswaarden overschreden en de gemeten
blootstelling past ruim binnen de normen volgens de toelating van de middelen. De KAVB was verheugd dat er geen
gezondheidsrisico’s zijn. Wel was de KAVB zeer teleurgesteld over het optreden van het RIVM in de afgelopen periode. Het RIVM heeft in maart het conceptrapport breed
verspreid en meegewerkt aan tendentieuze berichtgeving
door Zembla. Door de KAVB is hier samen met LTO proactief en krachtig tegen opgetreden.

KAVB actief in
azolendiscussie
Organisch bedrijfsafval op bloembollenbedrijven kan restanten van middelen bevatten die tot de azolengroep behoren. Om de kans op resistentie tegen deze middelen zo klein
mogelijk te houden, is het belangrijk om verspreiding van de
resistente vorm van de schimmel Aspergillus fumigatus in
plantaardig afval tegen te gaan. De KAVB heeft zich vorig jaar
ingezet om samen met onderzoeksinstellingen te komen tot
passende maatregelen om deze verspreiding te voorkomen
om zo middelen uit deze groep voor de teelt te behouden.
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Project Studiebol afgerond
Najaar 2019 is het project Studiebol van de Bollenacademie afgerond. De Bollenacademie is een idee
van de kavb en inmiddels hét samenwerkingsverband van brancheorganisaties en onderwijsinstanties
in de bollensector waar kennis verwerven en delen
centraal staat. In bijna vier jaar tijd zijn er onder
regie van de kavb zeventien boeken geproduceerd.
Deze gaan over de teelt en broei van de belangrijkste
bol- en knolgewassen, maar ook over de bloembollenketen, ziekten en plagen, veredeling en fysiologie.
Tevens zijn online cursussen ontwikkeld, die wereldwijd worden gebruikt. Voor het basisonderwijs zijn
korte filmpjes gemaakt over de bollensector.

KAVB-Jong! groeit
Het netwerk voor jonge ondernemers en medewerkers die actief zijn in de bloembollensector trekt
steeds meer belangstelling. In het seizoen 2018/2019
deden twintig jongeren mee, en in 2019/2020 zelfs
25. Vorig jaar konden zij deelnemen aan een inspirerend programma om hun netwerk te vergroten en
hun ondernemerschap te versterken. De jongeren
zijn in 2019 in gesprek gegaan met leden van de
Tweede Kamer en hebben verschillende bedrijven en
workshops bezocht.
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Jan-Karel
Apeldoorn:
‘Tevreden met
resultaat’
Teler Jan-Karel Apeldoorn uit EgmondBinnen maakte deel uit van de Klankbordgroep voor het project Het Nieuwe Verwerken. “We zijn als sector door dit onderzoek
een stap vooruit gegaan in het telen van
schone bollen.”
Als ondernemer werkt hij inmiddels met een
van de technieken die in het onderzoek zijn
opgenomen. “Bij lelie, narcis, Muscari en krokus is eca water een goed alternatief. Voor
hyacint blijft het een uitdaging, vooral als het
gaat om de bestrijding van Erwinia. Verder
bevalt het ons goed om het te gebruiken, ook
voor de mensen die ermee werken. Het is nog
niet perfect, maar we zijn we een stap verder.
Ik ben tevreden met het resultaat.”

Toekomstscenario’s voor tulp en narcis
De kavb-productgroepen Narcis en Tulp zijn in 2019
aan de slag gegaan met het opstellen van toekomstscenario’s van de teelt van beide gewassen. Onder
leiding van futuroloog Jan Nekkers zijn de deelnemers uitgedaagd om na te denken over kansen en
bedreigingen voor de teelt van tulpen en narcissen.
De verschillende scenario’s die hieruit voortgekomen
zijn, zijn aanleiding voor een verdieping en vervolg.

Succesvolle afronding
“Het nieuwe verwerken”

Kwaliteit, Kennis
en Innovatie
Hyacint anders telen

In 2016 startte het project “Het nieuwe verwerken”.
Dit project was het eerste onderzoeksproject op basis
van een publiek-private samenwerking. Met financiële
steun van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
ging de kavb samen met partijen uit het onderzoek,
de belangenbehartiging en het bedrijfsleven na of er
in het verwerken van bloembollen nieuwe mogelijkheden zijn om ziek en zeer tegen te gaan. Die
zijn er zeker! Het project is inmiddels afgerond met
resultaten op het gebied van bolcoating, eca-water
en de supergaasbak.

Op initiatief van een groep hyacintentelers is het
project Vitale Teelt Hyacint gestart. Dit project wordt
ondersteund door de kavb. Doel is om na te gaan of
de teelt van hyacinten mogelijk is via een eenrichtingssysteem waarbij een deel van de teelt niet buiten
maar binnen plaatsvindt.

Bodem en water
Meer kennis over bodem en water is essentieel voor
de bloembollensector. Daarom neemt de kavb deel
aan het Nationaal Programma Landbouwbodems van
het ministerie van lnv en heeft de kavb het initiatief
genomen voor het project Bollenteelt Waterproof.

KAVB investeert in onderzoek
Twee nieuwe
projecten:
Bollenrevolutie
4.0 & De Groene
Tulp
Kennis voor nu en
voor later staat centraal
in twee onderzoeksprojecten die in 2019 zijn gestart en waarvan de kavb projectleider is. Beide projecten komen voort uit de visie
Vitale Teelt 2030 die de kavb in 2018 presenteerde.
In het project De Groene Tulp zoeken onderzoekers
en ondernemers samen naar mogelijkheden om
tulpen te telen met de inzet van minder milieubelastende middelen. Een breed spectrum aan producten
passeert in dit vierjarige project de revue. Bij Bollenrevolutie 4.0 staan nieuwe technieken centraal, zoals
het ziekzoeken met camera’s, gebruik van big data en
verwerkingstechnieken tijdens de bewaring.

Voor de belangrijkste bolgewassen heeft
de kavb onderzoeksfondsen ingericht.
De deelnemers brengen jaarlijks in totaal
ongeveer 400.000 euro bijeen voor het
uitvoeren van onderzoek.

In 2019 is onder andere
in de volgende projecten
geïnvesteerd:

Bollenrevolutie
4.0 en de
Groene
Tulp

Ecologische
lelieteelt
Systeemaanpak lelie

Onderzoek
naar
nieuw
snot

Vervolg
verzolingsonderzoek

Virusvrij en
afzetgericht
telen van
lelies
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vervolg
Heetstookproject

De KAVB behartigt de belangen van de leden
door samenwerking nationaal en internationaal
met o.a. overheden, intituten en bedrijven.

Kwaliteit
Wat: Objectief waarborgen van een
goede productkwaliteit; Export
mogelijk maken naar alle landen
ter wereld; Proef- en monstertuin,
juridische advies; arbitrage
Wie: Bloembollenkeuringsdienst (BKD)
Nederlandse Voedsel en Waren
Autoriteit (NVWA); Scheidsgerecht

Onderzoek
Wat: Oplossen van knelpunten in de
verdeling, teelt, broeierij en handel;
Identificeren en pakken van kansen
om de processen in de sector te
optimaliseren.
Wie: PPO; Proeftuin Zwaagdijk;
Universiteiten als WUR en UVA

Onderwijs
Wat: Goede aansluiting van opleiding & praktijk;
Voldoende instroom van goed opgeleide
medewerkers in de sector; Nieuwste kennis
beschikbaar maken (cursussen, boeken)
Wie: Bollenacademie; Groene onderwijsinstellingen;
Universiteiten

Naamgeving
Wat: Burgerlijke stand bloembolgewassen, database bloembolgewassen;
Introductie nieuwe rassen wereldwijd en marktordening

Wie: Raad voor Plantenrassen (Rvp); Edibulb,
Bloembollenkeuringsdienst (BKD); Community Plant Variety Office
(CPVO); Internationale registratie Autoriteiten als RHS
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ministerie
LNV, EZK,
I &W, VROM

Wet- en regelgeving
Wat: Voorkomen & oplossen knelpunten in wet- en regelgeving; Ruimte creëren voor
bedrijven in de sector om te ondernemen; Goed pakket gewasbeschermingsmiddelen
en maatregelen; Fiscale waardering bollenkraam
Wie: Ministeries o.a. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Economische Zaken en
Klimaat (EZK), Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM); Politiek; Belastingdienst; Maatschappelijke organisaties

Water
Wat: Kunnen beschikken over voldoende
en kwalitatief goed water; Duurzame
oplossingen voor pieken met te veel water;
Verbetering van de waterkwaliteit
Wie: Waterschappen

CAO

Arbeid
Wat: belangen werkgevers behartigen;
Afsluiten cao, arbeidsmarkt;
Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw
Wie: Sociale partners (VNO-NCW, FNV, CNV);
Ministerie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW)

Feiten & cijfers Geregistreerde cultivars in 2019
365
In 2019 zijn er
365 nieuwe cultivars geregistreerd

125

57

44

20
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Tulpen

Dahlia’s

Lelies

Narcissen

Gladiolen

Zantedeschia

Aantal monsters tulp en lelie in 2019
Totaal: 766 monsters

10.000 cultivars met foto
in database
Totaal tulp: 572 monsters

Informatie over geregistreerde cultivars is te vinden in de Van
Database
Siergewasalle monsters
zijn er:
sen van de KAVB. Hierin is van vrijwel alle bolgewassen cultivarinformatie
249 opgeplant
opgenomen. Een goede foto van de geregistreerde cultivar491
is essengetoetst in een laboratorium
026aan
overig
tieel. Om die reden voegt de KAVB jaarlijks honderden foto’s
de database toe. In 2019 waren dat er ruim 900, waarmee er
in totaal van bijna 10.000 cultivars een of meer foto’s zijn
opgenomen. Het belang van een goede foto bij een cul- Totaal lelie: 194 monsters
tivar is groot, stelt taxonoom Saskia Bodegom: “In een
oogopslag krijgt de bezoeker een goede indruk van de
desbetreffende cultivar.”

10 | Resultaten KAVB

Monsternam
verdeeld ov
249 opgepl
491 getoets
26 overig

365

Naamgeving

Onderzoek rasafstand
Nieuwe cultivars moeten voldoende onderscheidbaar
zijn van al bestaande cultivars. Alleen dan kunnen ze
worden geregistreerd. De KAVB heeft samen met de
Naktuinbouw onderzoek gedaan naar richtlijnen voor
deze zogenoemde rasafstand. Op basis hiervan kan
de KAVB het registratiewerk nog beter uitvoeren. Het
onderzoek krijgt nog een vervolg.

Monstername essentieel
Ruim 750 monsters van vooral tulpen en lelies verwerkt de KAVB jaarlijks. Dit is een van de diensten die
de KAVB aan de leden aanbiedt en waar goed gebruik
van wordt gemaakt. Leden kiezen voor deze service
om extra bewijsmateriaal te hebben als er een geschil
tussen koper en verkoper ontstaat over de kwaliteit
die beide partijen met elkaar hebben afgesproken.
Ook bij een behandeling van een geschil door het
Scheidsgerecht kan een monster van waarde zijn. In
2019 besloot de KAVB zich aan te sluiten bij een nieuw
initiatief waarbij CNB, Anthos, Hobaho en KAVB samen een nieuw scheidsgerecht introduceren.

125

57

44

Correspondenten
actief in het hele land
De KAVB heeft twintig correspondenten die in het
hele land actief zijn om bij bedrijven monsters voor
opplant of toetsing of rapportages te maken. In 2019
is door onder meer de KAVB-productgroep Tulp
vastgesteld dat de waarde van een opplantmonster
aanvullend is op de labtoets en daarmee van groot
belang kan zijn.

20

FeitenDahlia’s
& cijfersLelies
Monstername
Narcissen

Tulpen

14

3

Gladiolen

Zantedeschia

Aantal monsters tulp en lelie in 2019
Totaal: 766 monsters
Totaal tulp: 572 monsters
Van alle monsters zijn er:
249 opgeplant
491 getoetst in een laboratorium
026 overig

Totaal lelie: 194 monsters
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Monstername
verdeeld over 5
249 opgeplant
491 getoetst in
26 overig

Waterkwaliteit verbeterd

Water

De inzet van de KAVB in 2019 was erop gericht om samen met telers de erfemissie
terug te dringen, normoverschrijdingen van middelen in het oppervlaktewater
te verminderen, aan de slag te gaan met waterzuivering en het tegengaan van
verzilting. En daarbij zijn mooie resultaten behaald! Uit gegevens van het Landelijk
Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen bleek dat de bloembollensector op het
gebied van het terugdringen van normoverschrijdingen dit jaar veel beter scoorde
dan de voorgaande jaren. De bloembollensector stond voorgaande jaren bovenaan
de lijst met sectoren die de meeste normoverschrijdingen hadden. Dit jaar is de
sector gedaald naar de vierde plaats!

2

1

Drentsche Aa

Landbouwportaal

Telers in dit gebied verduurzamen bollenteelt in 2018
en 2019. Resultaat: geen normoverschrijdingen in het
oppervlaktewater. Een voorbeeld voor andere sectoren
in het gebied.

In de provincie Noord-Holland maakten bloembollenbedrijven
gebruik van het Landbouwportaal, waarmee ze met een subsidie
aan de slag konden met hun bodem of met gewasbescherming.
De kavb is een van de partners binnen het samenwerkingsverband Bodem en Water en trekker van het onderdeel vermindering emissies van gewasbeschermingsmiddelen.

4
Gesloten erf

3

Een aantal ondernemers investeerde in 2019
in een gesloten erf, waaronder in Flevoland
door maatschap W. & J. Schutte uit Nagele en
maatschap Slootman-Claassen in Espel.

Verzilting
Zes bedrijven langs de kust van Zuid-Holland,
Noord-Holland en Friesland hebben in de praktijk kennis
opgedaan over het omgaan met verschillende zoutgehaltes in de teelt van bloembollen. De kavb werkte hierbij
samen met waterschappen, kennisinstellingen en het
Deltaprogramma Zoet Water.

3

5

2,7

Onderduikerstocht
Bloembollentelers in het gebied rond de Onderduikerstocht in de Noordoostpolder investeerden
samen in een betere water- en bodemkwaliteit.

5
1,3,7
4,7

6
Voorkomen emissie fosfaat
In de Bloembollenstreek deden bedrijven
mee met het door de kavb gesteunde project
“Beter organisch bemesten” om emissie van
met name fosfaat naar het oppervlaktewater structureel te voorkomen. Hiermee
wordt een bijdrage geleverd aan het
verbeteren van de waterkwaliteit en
de ecologie in poldersloten.
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7

3,6,7

7
7

Schoon erf, schone sloot
In de provincies Noord-Holland,
Zuid-Holland, Noord-Brabant,
Flevoland, Overijssel en Drenthe
namen 175 ondernemers deel
aan het project Schoon erf,
schone sloot. Samen zorgden ze
voor schoner oppervlaktewater.

Regionale activiteiten
1

Noordelijk Zandgebied

Telers in deze kring werken samen aan het verbeteren van
de waterkwaliteit. Als onderdeel van het project ‘Boeren
meten water’ is geïnvesteerd in het meten van bodemvocht
en het zoutgehalte in de sloot, drains en grondwater.
Hiermee worden knelpunten zoals verzilting inzichtelijk.

2

8

West-Friesland

Het kringbestuur heeft een brainstormsessie met leden en
niet-leden georganiseerd over de toekomst van de belangenbehartiging door de KAVB. Soortgelijke sessies zijn naar
aanleiding hiervan ook in andere kringen georganiseerd.

3

Noord- en Oost-Nederland

Telers investeren in een goede zichtbaarheid van de
bloembollensector en gaan in gesprek met overheid,
maatschappelijke organisaties en omwonenden over
de teelt van lelies. Zo gingen leden o.a. in gesprek met
minister Schouten en staatssecretaris Van Veldhoven.
De leden zijn zeer actief op social media zoals Twitter
en regeren proactief op geluiden in de maatschappij.

8

Kennemerland

Ruimtelijke ordening is een belangrijk onderwerp in
deze kring. Hierbij gaat het vooral om het open houden
van het landschap, bereikbaarheid en voldoende
ruimte voor de bollensector. Ontwikkelingen worden
kritisch gevolgd.

1
2

3

7

4
7

4

Bloembollenstreek

Telers en organisaties zijn
gezamenlijk het project “Enjoy
the Flowers, respect out pride”
gestart om toeristen in het
voorjaar op vriendelijke wijze
te weren uit de bollenvelden.
Ook is het kringbestuur verder
geprofessionaliseerd en is de
samenwerking met LTO Duin &
Bollenstreek geïntensiveerd.

5
6

6
5

Zuidwest-Nederland

In deze kring wordt nauwlettend de verzilting van het
Volkerak Zoommeer gevolgd. Het kringbestuur heeft
de minister van I&W opgeroepen om het meer zoet te
houden. Het vergaren van kennis over water krijgt veel
aandacht o.a. via een ledenbijeenkomst bij een fruitteler.
De KAVB werkt op Goeree-Overflakkee intensief samen
met LTO Noord.

Flevoland

Telers in Flevoland werken mee aan
het Actieplan Bodem & Water.
In dit actieplan wordt de verbinding
gezocht tussen initiatieven op
het gebied van duurzaamheid
en worden partijen bij elkaar
gebracht. Ook zet de kring zich
in voor veel tulpenpromotieactiviteiten. Een motie om de
bloembollenteelt in Flevoland
in te perken heeft het dankzij de
inzet van de kring niet gehaald.

Zuid-Oost Nederland

De telers in deze regio hebben zorgen over de
beschikbaarheid van water. Vandaar dat de kring in
gesprek is met het waterschap over oplossingen voor
zowel watertekort als wateroverlast. Ook zijn er zorgen
over het oprukken van het onkruid knolcyperus. Om
dit tegen te gaan is een gezamenlijk onderzoek gestart.
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Inzet KAVB in Nederland,
de Europese Unie & wereldwijd
Nederland

In 2019 stond het imago van de bloembollensector onder druk. Het onderzoek van
het RIVM naar de blootstelling van omwonenden en de tendentieuze berichtgeving
hierover door het programma Zembla leidde tot veel maatschappelijke discussie. De
KAVB heeft veel tijd geïnvesteerd in dit traject. De inzet was proactief en gericht op de
media, het publiek en de politiek. Een mooi resultaat was het voorkomen van een motie
om de sierteelt in Nederland uit te faseren. Veel tijd is ook besteed aan de toekomst. Zo
is er een tuinbouwakkoord tot stand gekomen en werkte het ministerie van LNV aan een
visie op gewasbescherming. Door de inbreng van de KAVB konden zowel in het akkoord
als in de visie onderwerpen opgenomen worden die specifiek van belang zijn voor de
bollensector. Toekomstperspectief, ruimte voor de ondernemer en het beschikbaar houden van een zo effectief mogelijk pakket aan gewasbeschermingsmiddelen waren speerpunten in deze lobby. Net als in 2018 was ook 2019
weer een droog jaar. De KAVB leverde inzet op onderwerpen als verzilting en
verdroging.

Europese Unie

De wet- en regelgeving van de Europese Unie is van toepassing
op alle lidstaten van de EU. Veel van deze regels hebben daarom
consequenties voor de bloembollensector. De KAVB vindt het
daarom van groot belang om hierbij goed betrokken te zijn en
daar waar nodig inspraak te leveren. Dit zijn over het algemeen dossiers die over meerdere jaren lopen. Net als vorig
jaar heeft de KAVB de belangen behartigd bij het tot stand
komen van de nieuwe plantgezondheidswet, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de Europese Verordening voor
gewasbeschermingsmiddelen die naar verwachting in 2024
wordt aangepast.

De wereld

Bloembollen gaan de hele wereld over. Daarom moeten bloembollen van topkwaliteit zijn en voldoen aan strenge fytosanitaire
eisen. De KAVB zet zich samen met de KAVB-productgroepen, de BKD, de NVWA en andere brancheorganisaties in om haalbare kwaliteitseisen te realiseren
en te waarborgen. Nationaal en internationaal. Met als doel
het behoud van een zo groot mogelijke afzet van bloembollen
en bolbloemen binnen Nederland, binnen de Europese Unie en
naar landen buiten de Europese Unie. De KAVB doet dit door in
te zetten op onderzoek, versterking van het imago van de sector
en lobby.
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Colofon

Postbus 175 | 2180 AD Hillegom
Bezoekadres: Weeresteinstraat 10a
2181 GA Hillegom
t. (0252) 536 950
e-mail: kavb@kavb.nl
www.kavb.nl
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