Dag van de Tulp 2020
De Tulp van Morgen
Toelichting activiteiten Dag van de Tulp 24 januari 2020
De dag van de tulp staat dit jaar in het teken van duurzaam en proactief ondernemen en
meebewegen met verandering. Kortom: in het teken van de toekomst. Samen goed voorbereid
zijn op wat er op ons af komt nu en de komende jaren, maakt dat we sterk staan en
daadkrachtig, vol vertrouwen kunnen werken aan de teelt van de toekomst. Met het heft in
eigen hand. Aan de tulp van morgen.

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. Jaap Bond, de
nieuwe voorzitter van de KAVB stelt zich aan u voor. Daarnaast gaat de BKD in op de
actualiteiten in de keuring.

Gastspreker: Teun Koolen, Koolen Champignons
Koolen Champignons is de meest moderne kwekerij van Europa. Het is een unieke combinatie
van champignonbedrijf en akkerbouwbedrijf waardoor er optimaal gebruik wordt gemaakt van
de voedingsbodem van champignons.
Net als in de bloembollensector heeft duurzaam ondernemen ook in de champignonwereld
de volle aandacht. Champignonteelt is van nature al een milieuvriendelijke sector. Er wordt
bijna uitsluitend gebruikt gemaakt van het restmateriaal uit andere sectoren. Zo is stro een
bijproduct van graanteelt, gips van de productie van kunstmest en paarden- en kippenmest is
natuurlijk overduidelijk een restproduct. Alleen voor het veen, een onderdeel van de
dekaarde, is helaas nog geen alternatief gevonden.
Daarnaast is er veel aandacht voor het gebruik van groene stroom, het recyclen van
afvalwater en voor milieuvriendelijkere verpakkingen. Omdat de champignontelers zeer
hygiënisch en geordend werken, is er tijdens de groei van de paddenstoelen geen
bestrijdingsmiddel nodig. Dat houdt de paddenstoelen vrij van schadelijke stoffen, maar ook
de compost waarop ze groeien. Deze is na de teelt dan ook een geliefde grondverbeteraar in
de land- en tuinbouw.
Op de Dag van de Tulp deelt heer Teun Koolen, mede-eigenaar van champignonkwekerij
Koolen, zijn verhaal. Hij zal vertellen over de geschiedenis en het ontstaan van het bedrijf,
over samenwerken, en het grote belang van innovatie en duurzaam ondernemen om
krachtig voorbereid te zijn op de toekomst.

Workshops Dag van de Tulp 2020
15:45 uur tot 16:45 uur
Ook dit jaar heeft de organisatie van de Dag van de Tulp zijn best gedaan een mooi workshopprogramma voor u samen te stellen. Voor de leden van FIT is er een exclusieve workshop
ingericht. U kunt een keuze maken uit één van deze vijf workshops.

Workshop 1: Stormschade door alle seizoenen heen
Kassen lopen in het winterseizoen risico op schade door storm. Zo kan een windkracht 11 of
hoger catastrofale gevolgen hebben voor de glastuinbouw. Niet alleen in dit seizoen, maar
ook in de zomer kan dit gebeuren door zware buien met onweer, hagel en windstoten.
Wolters Kassenbouw en Leo Breedveld van de Rabobank delen hun ervaringen.

Workshop 2: Van klassieke naar moderne fysiologie
Onlangs verscheen bij de Bollenacademie het nieuwe leerboek over fysiologie van
bloembollen. Daarin worden vooral de ontwikkeling van bolgewassen en de klassieke
fysiologie beschreven. Tijdens deze workshop zal Henk Gude de hoofdpunten van de
bolfysiologie behandelen. Natalia Moreno gaat daarna in op de moderne fysiologie en laat
zien hoe hiermee de ontwikkeling van duurzame teeltsystemen mogelijk te maken is.

Workshop 3: De Groene Tulp

In het project De Groene Tulp, een vierjarig onderzoeksproject gefinancierd door de
Topsector, werken telers, onderzoekers, vertegenwoordigers, voorlichting en bedrijfsleven
(teelt en handel) samen om nieuwe oplossingen en strategieën te ontwikkelen voor de
tulpenteelt. Tijdens deze workshop wordt door de heer Frank Kreuk een toelichting gegeven
op het doel van dit project, de eerste resultaten en enkele zaken waarmee telers nu al
kunnen starten. Het project wordt uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk.

Workshop 4: Tulpenmanie of tulpenbranie? Verwachting voor de korte en lange
termijn.
CNB en Rabobank gaan in op ontwikkelingen in de tulpensector sinds het verschijnen van de
tulpenstudie “Tulpenmanie of tulpenbranie”. Beide organisaties gaan vanuit hun eigen rol in
op de te verwachten trends voor het komende seizoen én de langere termijn. Namens
Rabobank Food & Agri Research zal Lambert van Horen u bijpraten over de actuele visie
van Rabobank met betrekking tot de ontwikkelingen in de tulpensector. Yorick van Leeuwen
is namens CNB Teeltadvies aanwezig. Hij bespreekt de uitdagingen waar we dit seizoen
mee te maken hebben: Zit er voldoende lengte en gewicht in de tulpen? En welk effect heeft
het weer op het broeiresultaat?

*EXCLUSIEF VOOR FIT-DEELNEMERS*
Workshop 5: ‘Bollenrevolutie 4.0’

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksproject
gefinancierd door de Topsector, dat de werelden van de
bollenteelt en high tech bij elkaar brengt om de verduurzaming
van de bollenteelt een boost te geven. Deze workshop zal in het
teken staan van het onderdeel ‘Datamanagement op het
bedrijf’. Onderzoeker Harry Kortstee van Wageningen
Economic Research en Ronald de Bruijn van AGRISIM zullen in
een interactieve sessie meer vertellen over achtergronden, het
eerste onderzoeksjaar én de plannen voor de 2020. U ben van
harte uitgenodigd actief mee te denken over dit onderwerp.

Bedrijvenmarkt
Tijdens de Dag van de Tulp zijn er een aantal interessante bedrijven aanwezig met een stand.
U heeft ruim de gelegenheid op om de bedrijvenmarkt te netwerken.
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