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BLOEIENDE TOEKOMST
De positie van de Nederlandse bloembollensector op de wereldmarkt was in
2017 ijzersterk. Met een exportwaarde van 1,24 miljard euro en een groei van
4 procent ten opzichte van 2016 hebben veredelaars, telers, exporteurs en
broeiers een topprestatie neergezet. De KAVB draagt hieraan bij door kansen
voor de sector te benutten en problemen collectief aan te pakken. Dit met als
doel het leveren van een zo groot mogelijke bijdrage aan een bloeiende toekomst voor de bloembollensector.
Vandaar dat we in 2017 vooruitgeblikt hebben naar deze toekomst. Eén vraag
stond hierbij centraal: wat is er nodig om in Nederland gezonde bloembollen en bolbloemen te kunnen blijven telen die rendabel geëxporteerd kunnen worden naar alle landen ter wereld? De gesprekken die we hierover hebben gevoerd met leden, overheden en maatschappelijke organisaties hebben
inmiddels al geleid tot de presentatie van een KAVB-visie op het onderwerp
“water” en een gezamenlijke ambitie “Vitale teelt”. Natuurlijk verliezen we
hierbij het heden niet uit het oog.
In het voor u liggende resultatenoverzicht kunt u zien wat de KAVB het afgelopen jaar voor u heeft gedaan en bereikt. Uiteraard doen wij dit niet alleen. Bij
nagenoeg al onze activiteiten zijn veel enthousiaste leden betrokken. Honderden ondernemers zetten zich ieder jaar weer voor de hele bloembollensector in door actief deel te nemen aan bijvoorbeeld productgroepen, kringen,
onderzoeksfondsen, het Milieuplatform of bloemenkeuringen. Daarnaast zijn
er veel externe organisaties als overheden, toeleveranciers, onderzoeks- en
onderwijsinstellingen en keuringsdiensten waar we dagelijks op positieve wijze mee samenwerken. Zonder de inzet van al deze leden en organisaties zouden wij niet in staat zijn geweest om zoveel mooie resultaten te boeken en de
sector vooruit te helpen!
Ook komend jaar werken we graag samen met u verder aan het versterken
van de sector!
René le Clercq
Algemeen voorzitter KAVB

Prisca Kleijn
Directeur KAVB
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Door de warmte uit de kas dat via water door zwarte matten stroomt, op te slaan, kan
de tulpenbroeierij veel energie besparen in de winter
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GOED JE TE ZIEN
aantal KAVB-leden is al een paar jaar stabiel. Ruim
drie kwart van de geteelde oppervlakte bloembollen is bij
de vereniging aangesloten. Die sterke positie zorgt er voor
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dat de KAVB een serieuze gesprekspartner is binnen en buiten de land- en tuinbouw. Hoe meer leden, hoe sterker de
KAVB staat. Deze leden ontmoeten elkaar graag en daarom
organiseert de KAVB jaarlijks een flink aantal bijeenkomsten
waarbij kennisoverdracht en ontmoeting centraal staan.
Voorbeelden zijn de KAVB-Ledendag, de Dag van de Tulp en
de Leliedag. In de kringen vinden elk jaar ledenbijeenkomsten plaats waar actuele thema’s aan de orde komen. In studieclubverband delen telers van een gewas de kennis om tot
een betere kwaliteit bollen of bolbloemen te komen.
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NIEUWE KRINGVOORZITTERS
In 2017 hebben een aantal KAVB-kringen een nieuwe voorzitter gekregen. In kring Noordelijk Zandgebied is Matthé
van Lierop tot voorzitter gekozen. Hij volgt Robbert van der
Salm op, die enige tijd waarnemend voorzitter is geweest.
In kring West-Friesland is Kees Stoop uit Waarland op dit
moment voorzitter. Hij is de opvolger van Peter Raven die
eerder als voorzitter is afgetreden. In kring Bloembollenstreekstaat is Piet van der Poel dit jaar John van der Slot
opgevolgd als voorzitter.
LEDEN WETEN MEER
Belangen behartigen levert resultaat op. Die resultaten deelt
de KAVB maar al te graag met de leden. Mogelijkheden
Foto: Rene Faas
genoeg in het digitale tijdperk. Regelmatig stuurt de KAVB
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den met het resultaat van de vernieuwing. Greenity is het
Het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel behannieuwe platform voor ondernemers met ambitie dat infordelt geschillen tussen kopers en verkopers. Voorwaarde
meert en inspireert. In het blad heeft de KAVB vier eigen
voor het aanspannen van een zaak was altijd dat de eiser
pagina’s waarop leden en medewerkers vertellen over hun
lid van de KAVB moest zijn. In 2017 is binnen de vereniging
werk voor de KAVB, gewassen uit de KAVB-keuringszaal in
over die voorwaarde volop gediscussieerd. Resultaat hierde schijnwerpers staan en panelleden reageren op een stelvan is dat op 13 december de Algemene Ledenvergadering
ling. Tweets en columns maken deze pagina’s compleet.
van de KAVB heeft besloten dat ook niet-leden voortaan een
zaak kunnen aanspannen. Hiervoor is het wel noodzakelijk
dat het niet-lid een abonnement heeft om van de diensten
van het Scheidsgerecht gebruik te kunnen maken. Daarnaast hebben de leden ingestemd met enkele aanpassingen van het Handelsreglement. Dit gaat onder andere over
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het afschaffen van de voorschotbetaling, fust en reclametermijnen.
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gesproken
over
de samenstelling van het Hoofdbestuur. Afgesproken is om
voor alle kringen weer een vertegenwoordiger
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stuur op te nemen. Uiteraard wordt de positie alleen ingevuld
25-01-17 10:48
met goedkeuring vanuit de betreffende kringen.
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DUURZAAMHEID

op de hoeveelheid middelen. Het gebruikte schuimmiddel
is in 2017 toegelaten voor gebruik in de bloembollensector.
Er vindt nog onderzoek plaats naar een goed plakmiddel.
Het Nieuwe Verwerken kijkt ook naar andere mogelijkheden voor het koken. Narcissentelers gaan na of een
heetstookbehandeling even goed werkt tegen stengelaaltje als alternatief voor het cultuurkoken. Een ander idee is
om met ECA-water te koken, waarbij chloor zorgt voor het
doden van bacteriën, schimmels en virussen. Hierbij moeten nog wel enkele praktische kwesties worden opgelost.

BOLBLOEMEN OOK PLANETPROOF
Supermarkten vragen aan hun leveranciers steeds vaker
om duurzame producten. Dat geldt ook voor bloembollen.
Een aantal KAVB-leden vroeg de vereniging om hiermee
aan de slag te gaan. De KAVB is met SMK gaan werken aan
een certificeringsschema voor bloembollen. Dat leverde in
2016 de eerste Milieukeurbollen voor de droogverkoop op.
De consument kon daardoor tulpen, narcissen, krokussen
en irissen kopen die duurzaam zijn geteeld. In 2017 is de
lelie erbij gekomen. Het schema is in 2017 op een aantal
punten eenvoudiger gemaakt.
Omdat de naam Milieukeur in het buitenland niet bekend
is, heeft SMK de naam van het keurmerk veranderd in PlanetProof. In 2017 kwam de vraag of er ook een keurmerk
voor snijtulpen en andere bolbloemen kon komen. Enkele
supermarktketens hebben al gezegd dat ze een groot deel
of alleen nog maar duurzame bloemen willen verkopen.
De KAVB heeft samen met andere organisaties een schema gemaakt voor bolbloemen. Hiermee kunnen broeiers
in het seizoen 2017-2018 al aan de slag.
Foto: René Faas
SCHOON ERF HOUDT SLOOT SCHONER
Elke teler moet er voor zorgen dat het slootwater schoon
is en blijft. Ondanks dat telers hiervoor erg hun best doen,
laten metingen zien dat er soms toch middelen in het
water zitten. Vooral vanaf het erf kunnen middelen in de
sloot terechtkomen. Telers doen dit niet bewust. In 2016
startte de KAVB het project ‘Schoon erf, schone sloot’ om
met groepen telers na te gaan wat er op het erf mis kan
gaan waardoor er middel in het water druppelt. Daarbij gaat het soms maar om een heel klein beetje middel.
In de loop van 2017 deden inmiddels zo’n honderd telers
mee. Samen met voorlichters en adviseurs kijken ze op hun
bedrijf naar de manier waarop een erf is ingericht. In veel
gevallen levert het meer inzicht op bij de telers die hieraan
meedoen. Enkele deelnemers denken na om een gesloten
erf aan te laten leggen.
Foto: René Faas
BOLLEN ANDERS GEZOND HOUDEN
Telers willen het liefst gezond plantgoed planten. Decennialang was formaline hiervoor een prima middel. Dat
middel is inmiddels al sinds 2007 niet meer toegelaten.
De KAVB werkt aan alternatieven, vooral in het project Het
Nieuwe Verwerken. Hierin werken onderzoekers, teeltadviseurs, machinefabrikanten en telers samen om na te gaan
welke mogelijkheden er zijn om met nieuwe technieken
toch een gezonde bol te blijven telen. Om de bol voor het
planten goed te beschermen tegen ziekten, is de schuimtechniek sterk verbeterd ten opzichte van de jaren 80.
Schuimen maakt de bol minder nat, waardoor er minder
kans is op virusverspreiding. Ook druipt er minder restvloeistof uit de kist en bespaart deze manier van werken
4

GEEN WATER MEER UIT DE KAS
Sinds 1 januari 2018 mag er uit welk type kas, hoe klein ook,
alleen nog water in de sloot terechtkomen waaruit 95% van
de gewasbeschermingsmiddelen is gefilterd. Dit is afgesproken in het zogenoemde Lozingenbesluit Glastuinbouw.
Broeiers van bolgewassen vallen onder dit besluit, maar
ook dahliatelers die de kas gebruiken voor oplegknollen.
De KAVB heeft samen met LTO Glaskracht vanaf zomer 2017
ondernemers hierover geïnformeerd. Ondernemers moeten
nagaan of er water uit de kas in de sloot terechtkomt, en als
dat zo is, hoe ze dit water gaan opvangen. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals gebruik maken van een mobiele
zuiveringsinstallatie en het opvangen in een bassin. De KAVB
adviseert ondernemers om met het waterschap na te gaan
welke oplossing past binnen dit besluit.

VERDER KIJKEN MET VISIE OP WATER
Ondernemers hebben goed water nodig voor de teelt van
bloembollen. Is er te veel of te weinig water, dan moet het
mogelijk zijn om maatregelen te nemen. Telers hebben ook
de taak om te zorgen voor schoon water. Beide aspecten
komen samen in de Visie op water die de KAVB in 2017 heeft
gepresenteerd. In deze visie maakt de KAVB duidelijk welke ontwikkelingen er zijn als het gaat om water en bloembollenteelt. Zo nemen de extremen toe, dreigt verzilting en
eist de overheid schoon water. Met die onderwerpen gaat
de vereniging samen met de leden aan de slag om ook in de
toekomst te kunnen blijven ondernemen.
DRUKREGISTRATIEVOORZIENING LASTIG TE REGELEN
Wie zijn gewas met een middel bespuit, weet dat de ingestelde druk mede bepalend is voor het resultaat. Door een
te hoge druk neemt de kans op drift toe, waardoor er middel in het slootwater kan komen. In het Activiteitenbesluit
is afgesproken dat er op spuitmachines een voorziening
komt waarmee is na te gaan met welke druk er is gespoten. Op die manier kan een handhaver nagaan wat de teler
heeft gedaan. Invoering van dit systeem stuit op praktische bezwaren. Om die reden is in 2016 uitstel gevraagd
door het bedrijfsleven. Het toenmalige ministerie van
Infrastructuur en Milieu gaf toen uitstel tot 1 januari 2019.
In 2017 is de KAVB betrokken geweest bij overleg met alle
partijen om te kijken of er een werkbaar alternatief mogelijk is voor deze drukregistratievoorziening. Het overleg
heeft geleid tot een breed gedragen plan van aanpak met
maatregelen dat in 2018 wordt uitgewerkt en ingevoerd.

Foto: KAVB

ZESDE ACTIEPROGRAMMA NITRAATRICHTLIJN
De komende jaren krijgen bloembollentelers geen extra maatregelen opgelegd als het gaat om het gebruik van stikstof en
fosfaat. De KAVB heeft meegepraat over het zogenoemde 6e
Actieprogramma Nitraatrichtlijn, waarin het gaat om het verder terugdringen van de uitstroom van nitraat en fosfaat naar
het oppervlaktewater vanuit de land- en tuinbouw. Elke vier
jaar stellen de EU-lidstaten, waaronder Nederland, een nieuw
actieprogramma op. Twee maatregelen raken de bloembollensector: het scheuren van grasland en de normen voor N
en P. Wat het scheuren van grasland voor de aansluitende
teelt van bloembollen betreft, verandert er niets. Het scheuren tussen 1 juni en 15 juli voor de teelt van afrikaantjes als
voorvrucht voor de teelt van gladiolen en lelies blijft mogelijk,
omdat de Nederlandse overheid dat een goede manier vindt
om minder grondontsmettingsmiddel te gebruiken. De zogenoemde gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat blijven voor
alle bolgewassen zoals ze nu zijn. De KAVB is tevreden met het
behaalde resultaat.

INZET WATERCOMMISSIE: BODEM EN WATER
De Watercommissie van de KAVB-kring Noordelijk Zandgebied zet zich in om kennis over water te verzamelen en te
verspreiden. In 2016 startte de commissie met het wekelijks meten van het zoutgehalte in het slootwater. Deze
gegevens waren via internet openbaar.
De commissie telt naast een aantal ondernemers uit het
gebied ook een vertegenwoordiger van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De leden zijn in 2017
bij gemaal Helsdeur in Den Helder geweest waar uitleg is
gegeven door het hoogheemraadschap over het functioneren van dit gemaal. Verder is de commissie aan de slag
gegaan met de relatie tussen water en bodem. Op zandgronden met een laag organischestofgehalte kan de grond
maar weinig water vasthouden. Door een beter bodembeheer, waardoor er meer organische stof in de grond komt,
kan er meer water in de bodem blijven en spoelen er ook
minder meststoffen uit de grond in de sloot. Komend jaar
zal hiermee verder worden gegaan.

KAVB WIL GOEDE NALEVING BIJ CONTROLE NVWA
In 2014 voerde de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit
bij honderd bloembollenbedrijven een controle uit op het
gebruik van middelen en alles wat daarmee samenhangt. De
resultaten waren zorgwekkend: bijna de helft van de bedrijven had zijn zaken niet op orde. Voor de NVWA reden om in
2018 opnieuw te gaan controleren, maar dan intensiever. Dit
keer krijgen vierhonderd bedrijven bezoek. KAVB en NVWA
hebben in 2017 overleg gehad over de vraag hoe ondernemers goed zijn voor te bereiden op deze nieuwe ronde
controles. De KAVB zet in op twee zaken: voorlichting over
gewasbeschermingsmiddelen en voorlichting over een correcte bedrijfsvoering. Voor dat laatste onderdeel is een zelfscan gemaakt waarmee ondernemers aan de slag kunnen.
Daarnaast is in Greenity op de KAVB-pagina’s vanaf oktober
aandacht voor een aspect van de handhaving.

SAMENWERKING VITENS EN BLOEMBOLLENSECTOR
In 2010 heeft de gemeente Ommen in het bestemmingsplan
Buitengebied een verbod op sierteelt in grondwaterbeschermingsgebieden opgenomen. Door een uitspraak van de
Raad van State uit 2016 moet de gemeente Ommen dit verbod opnieuw bekijken. De gemeenteraad van Ommen heeft
zich begin 2017 uitgesproken voor behoud van het verbod,
maar heeft Vitens en de KAVB opgeroepen om te werken aan
een samenwerking als alternatief voor het verbod. Vitens en
de KAVB zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben principeafspraken gemaakt over een pilot waarbij bollenteelt
kan plaatsvinden in grondwaterbeschermingsgebieden. De
resultaten van de pilot worden jaarlijks geëvalueerd met alle
betrokken partijen. Afhankelijk van de besluitvorming in de
gemeenteraad is de planning van Vitens en de KAVB erop
gericht om in 2018 te starten met de pilot.
RESULTATEN KAVB 2017 5
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KWALITEIT
NIEUWE TULPENCLASSIFICATIE KRIJGT VORM
Voorjaar 2016 heeft de KAVB aan de Bulb Committee van
de Royal Horticultural Society een eerste opzet gepresenteerd van een mogelijk nieuw classificatieschema voor de
tulp. Dat is nodig omdat de veredeling cultivars oplevert die
niet goed meer passen binnen het huidige systeem, zoals
dubbele gefranjerden. Op basis van de reacties van die bijeenkomst is de KAVB verder gegaan met het te ontwikkelen schema. Dit heeft in 2017 geleid tot een artikel over dit
onderwerp in The Tulip, Daffodil and Snowdrop Yearbook
van de RHS. Naar verwachting zal in 2018 worden gestart
met het herbeoordelen van alle tulpencultivars die bij de
KAVB zijn geregistreerd. Onderdeel daarvan is het nagaan
van welke cultivars nog daadwerkelijk in cultuur zijn.
Wat de tulp betreft maakt de KAVB zich zorgen over cultivars die in de handel komen en die uiterlijk maar weinig van elkaar verschillen. De KAVB-taxonomen hebben
hierover onder andere gesproken met het bestuur van de
KAVB-productgroep Tulp.
COMBINATIE VAN KLEINE TEELTEN
De afgelopen jaren zijn de etiketten van gewasbeschermingsmiddelen steeds gedetailleerder geworden. Een
middel mag wel in bijvoorbeeld hyacint en niet in Muscari
worden gebruikt. Dat maakt het voor ondernemers steeds
lastiger om correct met middelen om te gaan. De toelating
van middelen is opgesplitst in kleine en grote teelten. Kleine teelten zijn kleiner dan 5.000 ha, grote teelten omvatten 5.000 ha of meer. Dit betekent voor de bloembollensector dat tulp onder de grote teelten valt. Alle andere
bolgewassen zijn kleiner dan 5.000 ha en dus een kleine teelt. Met inzet van de KAVB zijn in 2017 de regels met
betrekking tot kleine teelten verruimd, waardoor meerdere kleine teelten nu kunnen worden samengevoegd in één
categorie. Het wordt nu mogelijk om op een etiket van een
gewasbeschermingsmiddel te zetten dat het is toegelaten
voor voorjaarsgeplante bolgewassen of voor najaarsgeplante bolgewassen met uitzondering van tulp. Toelating in
een kleine teelt gebeurt wel zonder toetsing van de overheid op de werkzaamheid of de schadelijkheid voor het
gewas. Dat is dan ook voor risico van de teler zelf. De aanpassing van afgelopen jaar zorgt er samen met het Fonds
Kleine Toepassingen voor dat er meer middelen beschikbaar kunnen komen voor kleine gewassen.
GEWASFONDSEN KAVB INVESTEREN IN URGENT
ONDERZOEK
Sinds enkele jaren brengen telers van vijf gewassen op vrijwillige basis geld bijeen om daarmee onderzoek te laten
uitvoeren naar een of meer zaken die voor problemen zorgen in de betreffende gewassen. Ook in 2017 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd:
Hyacint Het heetstoken is in hyacint al decennialang een
goede manier om de bacterieziekte geelziek te bestrijden.
Vanuit het fonds wordt nagegaan of er mogelijkheden zijn

Foto: René Faas
om met een heetstookbehandeling trips in hyacint aan te
pakken. Het recept voor holbollen is tijdens een bijeenkomst van het Hyacintenfonds in maart gepresenteerd.
Voor leverbare hyacinten liggen er mogelijkheden, maar
wordt de laatste slag dit jaar gemaakt. Als dat lukt, dan
is er een goede methode om trips preventief en curatief
te bestrijden.
Tulp TVX zorg voor steeds meer vragen bij tulpentelers.
Aanvankelijk werd galmijt als belangrijkste verspreider van
dit virus gezien. Deze vector is te beperkt om alle verspreiding te kunnen verklaren. Andere verspreidingsroutes worden steeds verder in kaart gebracht. Het Fonds Innovatie
Tulp en de TVX-werkgroep zijn nauw betrokken bij onderzoek op Proeftuin Zwaagdijk naar de TVX-verspreiding tijdens de bewaring van afgebroeide tulpen. PPO voert
onderzoek uit naar de vraag hoe lang het virus virulent kan
blijven in de grond. FIT financiert tevens onderzoek naar de
behandelmethode CATT, die mogelijk inzetbaar is om galmijt te bestrijden. Ook vindt er onderzoek plaats naar biologische bestrijdingsmethodes.
Lelie Sinds 2016 financiert het Leliefonds meerjarig onderzoek naar de mogelijkheden van ecologische teelt van
lelies samen met de Stichting Regionaal Onderzoek in
de lelieteelt in Noord- en Oost-Nederland (ROL). Daarbij
gaat het vooral om het verlagen van het aantal milieubelastingspunten. Een ander onderzoek is de heetstook van
lelies, waarmee mogelijk in de toekomst een warmwaterbehandeling kan worden vervangen. Verder investeren
leliebedrijven in onderzoek naar het effect van de teelt van
Tagetes op luizen en virusoverdracht.
Zantedeschia In de Zantedeschiateelt roept de afwijking
verzoling veel vragen op. Deelnemers aan het onderzoeksfonds startten vorig jaar met een meerjarig onderzoeksproject waarbij een onderzoeksinstantie grond- en gewasmonsters neemt bij de deelnemers in het teeltseizoen. De
resultaten geven meer inzicht in dit verschijnsel.
Narcis Bij dit gewas is er geen fonds, maar is er wel geld
bijeengebracht voor een onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de warmwaterbehandeling. Een van de
opties is het geven van een heetstookbehandeling.
PILOT ZANTEDESCHIA VERVOLGD
Een kwart van alle telers van Zantedeschia is in 2016
gestart met deelname aan de pilot Systeemaanpak ZanRESULTATEN KAVB 2017 7

tedeschia. Gezamenlijk hebben zij ruim dertig partijen
aangemeld. Essentie van de systeemaanpak is dat telers
hun partijen al vroegtijdig laten toetsen op virussen.
Daarnaast zorgen telers voor een goede virusbeheersing,
een goed systeem van tracking en tracing en telen zij de
door hen geselecteerde partijen gescheiden van andere
partijen Zantedeschia. In 2017 is de pilot voortgezet en
zijn aanvullende monsters genomen op TSWV.
INZET BREED MIDDELENPAKKET PRIORITEIT
Om een kwalitatief goed product te kunnen telen streeft de
KAVB ernaar om een voldoende breed middelenpakket in
stand te houden. Niet voor elk gewas is dat even gemakkelijk. Toch zijn in 2017 voor diverse teelten een of meer middelen toegelaten. Dit betrof onder meer Berelex in Zantedeschia, Bio1020 in gladiool en Nemguard tegen aaltjes in
bloembollen. De KAVB vraagt de middelen niet zelf aan,
maar onderhoudt via de Coördinator Effectief Middelenpakket (CEMP) goede contacten met fabrikanten en toelatinghouders van middelen. Waar nodig werkt de CEMP
samen met collega’s uit andere land- en tuinbouwsectoren.
Het verdwijnen van middelen blijft de KAVB zorgen baren.
Zo is door het Ctgb besloten om een van de meest gebruikte minerale oliën niet meer toe te laten. De KAVB hoopt dat
producenten van minerale olie erin slagen om andere producten in deze groep middelen toch te behouden met voldoende toepassingen in de bloembollenteelt. Met name in
de lelieteelt is minerale olie een belangrijk onderdeel van
de strategie om de kans op virus substantieel te beperken
terwijl de milieubelasting gering is. In 2017 zijn net als in
voorgaande jaren op aanvraag van de KAVB vrijstellingen
verkregen voor Apollo in lelie en Asulam in tulp, hyacint
en lelie.
OVERLEG OVER RUB-LIJST
Ondernemers bestrijden plagen soms met producten die
van oorsprong geen gewasbeschermingsmiddel zijn. Door
de overheid is de zogenoemde RUB-lijst aangelegd waarop een groot aantal van dit type middelen staat. In 2017
heeft de overheid aangegeven dat deze lijst gaat verdwijnen. De KAVB heeft hier samen met andere brancheorganisaties gezamenlijk bezwaar tegen aangetekend, omdat
er op deze lijst een groot aantal huis- tuin- en keukenmiddelen staan die hun effect wel hebben bewezen. De overheid is een overleg gestart met de land- en tuinbouw over
dit onderwerp. De KAVB zet in op het behoud van zo veel
mogelijk van deze producten.

Foto: René Faas
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OPPLANTMONSTER IS BELANGRIJK
Wie een goede kwaliteit bollen wil telen, wil zeker weten dat
wat hij koopt aan zijn eisen voldoet. Om die reden laten elk
jaar ondernemers monsters nemen door correspondenten
van het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel. Deze
worden opgeplant op de Proef- en Monstertuin van de KAVB
of getoetst in een laboratorium. Van de ongeveer 900 monsters die de KAVB jaarlijks verwerkt is het merendeel tulp en
lelie. Bij de tulp is de vraag naar toetsing op de virussen TVX
en ArMV de afgelopen jaren sterk toegenomen. Bij lelie ligt
de nadruk nog steeds op PlAMV, LSV en LMoV, soms ArMV,
TVX en SLRSV. De KAVB stelt vast dat ondernemers graag
gebruik maken van correspondenten.
De belangstelling om zaken voor te leggen aan het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel ligt al enkele jaren relatief laag. Dit komt vooral omdat de uitslag van een monster
vaak al voldoende is voor partijen om met elkaar tot goede
afspraken te komen.
REGISTRATIES: CONSTANTE STROOM
Jaarlijks registreert de KAVB zo’n vierhonderd nieuwe cultivars van een breed scala aan bol- en knolgewassen. Daarbij ligt de nadruk op tulp en lelie. Het merendeel van de
te registreren cultivars gebeurt op basis van een opplant
op de Proef- en Monstertuin van de KAVB of in een kas. De
KAVB voegt ook nieuwe cultivars toe die via de Raad voor
Plantenrassen of het Europese CPVO kwekersrecht hebben gekregen. Daarvoor is geen opplant meer nodig bij de
KAVB. Bij dahlia fungeert de dahliaopplant van CNB tevens
als mogelijkheid om dahlia’s te registreren. Op deze manier
zijn de afgelopen jaren meer dan honderd nieuwe cultivars
door de KAVB geregistreerd. Met enige regelmaat voert de
KAVB overleg met het CPVO die het Europees kwekersrecht
hanteert over de regels voor naamgeving die gelden. Hierin
trekt de KAVB waar nodig samen op met Plantum. Wat de
sierteelt betreft is Nederland veruit de belangrijkste speler
op het terrein van het Europees kwekersrecht.
DATABASE SIERGEWASSEN GROEIT GESTAAG
De KAVB slaat alle gegevens van geregistreerde cultivars
van bol- en knolgewassen op in de Database Siergewassen. Die database biedt de mogelijkheid om een goede
afbeelding van cultivars op te nemen. De afgelopen jaren
is veel energie gestoken in het toevoegen van afbeeldingen. Inmiddels zijn er ruim 8.000 cultivars van een afbeelding voorzien. Dat is een derde van alle cultivars. De cultivars met afbeelding horen grotendeels bij het assortiment
dat nu in cultuur is. Op die manier kunnen gebruikers van
de database een nog nauwkeuriger beeld krijgen van de
eigenschappen van een cultivar.

IMAGO
‘TWEE MILJARD TULPEN’ SCOORDE GOED
Het hele jaar door is er veel moois te zien in de bloembollensector. De KAVB is enkele jaren geleden gestart met
een PR programma om dit ook te laten zien aan de buitenwereld. Onderdeel van het programma is het regelmatig maken van persberichten en –foto’s over de sector. Op
die manier wil de KAVB het positieve imago van de bloembollensector versterken. In 2017 leidde dit onder meer tot
het bericht in januari dat er inmiddels elke winter meer
dan twee miljard snijtulpen de wereld in gaan. Dit bericht
is door heel veel kranten, tijdschriften en sociale media
geplaatst. Ook enkele radioprogramma’s besteedden aandacht aan dit onderwerp. De combinatie met de door Tulpen Promotie Nederland georganiseerde Tulpendag op de
Dam in Amsterdam zorgde voor een versterkend effect.
SECTORPROMOTIE TIJDENS SAIL DEN HELDER
Tijdens Sail Den Helder werd aan de deelnemende
gemeentes gevraagd om zich te presenteren. Gemeente
Hollands Kroon, waartoe onder meer Anna Paulowna en
de Wieringermeer behoren, benaderde de KAVB met de
vraag of deze samen met LTO Noord een presentatie wilde verzorgen over de land- en tuinbouw in deze gemeente.
Daarin mocht de bloembollensector niet ontbreken. Het
bleek een prima zet. Menig bezoeker aan Sail kwam kijken
hoe onder meer de bollensector zich inzet voor duurzame
teelt via inundatie en de inzet van bijen. Door de inzet van
een aantal ondernemers kon de sector op deze manier zijn
visitekaartje afgeven.
AANDACHT VOOR HET INFORMEREN VAN TOERISTEN
Elk voorjaar bezoeken meer dan een miljoen mensen de
Bloembollenstreek. Niet alleen Keukenhof is populair, ook
de bloeiende bollenvelden zijn geliefd bij de bezoekers.
Vanuit de KAVB-kring Bloembollenstreek is het plan ontstaan om toeristen te informeren over de vele aspecten
die bij de sector horen, zoals de verschillende gewassen,
de werkzaamheden, de grondsoort, bollenvogels, bollenschuren en de geschiedenis. Met dank aan de zogenoemde Economische Agenda Bollenstreek is geld vrijgekomen
voor de realisatie van dit project. De borden komen langs
reeds bestaande fietsroutes in het gebied te staan. Tegelijkertijd leefde bij telers de wens om toeristen uit te leggen dat ze liever niet tussen de bollen moeten lopen. In
samenwerking met Keukenhof is een bord ontwikkeld dat
telers in het voorjaar in hun percelen kunnen plaatsen.
TULPENTOERISME LEEFT
Niet alleen Noord- en Zuid-Holland kleuren in het voorjaar in alle mogelijke tinten en nuances. Ook Flevoland is
met enkele duizenden hectare tulpen een groot teeltgebied. Toeristen weten dit en trekken in het voorjaar in grote getalen ook naar deze provincie om te genieten van de
tulpenvelden. De bloembollentelers in dit gebied zijn actief
betrokken bij onder meer het Tulpenfestival, dat eind april
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start en zo’n 80.000 bezoekers trekt en de Tulpenroute
die bezoekers langs de mooiste velden voert. De Stichting
Evenementen en Promotie (StEP) verzet op dit onderwerp
veel werk, mede door de inzet van een aantal KAVB-leden.
In Drenthe is in 2016 gestart met een nieuw initiatief: Tulpenpracht bij nacht. Trok de eerste editie zo’n vierhonderd
deelnemers, dit jaar was dit het dubbele. Deelnemers kunnen langs tulpenvelden in de provincie rijden die op allerlei manieren verlicht zijn. Dit nieuwe initiatief is genomen
door enkele kwekers in dit gebied en zal de komende jaren
verder worden uitgebouwd.

Foto: René Faas

BETREK KAVB BIJ DOOP VAN EEN NIEUWE CULTIVAR
Tientallen keren per jaar mag een bekendheid uit binnenof buitenland een tulp, lelie of ander bolgewas dopen dat
zijn of haar naam draagt. Veelal is de KAVB vroegtijdig
betrokken bij zo’n feestelijke gebeurtenis. Op die manier
zijn zaken als naamcontrole en registratie goed geregeld.
Daarmee is de kans op een succesvolle introductie groot.
De KAVB maakt zich echter wel zorgen om die dopen waarbij de KAVB niet of zeer laat bij betrokken wordt. Regelmatig krijgt de vereniging vragen naar de status van een
gedoopt bolgewas en niet altijd is het mogelijk om daar
een correct antwoord op te geven. Dit is schadelijk voor
het imago van de hele sector. De KAVB pleit daarom voor
een zorgvuldige en planmatige aanpak bij de doop van
nieuwe cultivars.

AANDACHT VOOR NATIONALE BOLLENPLANTDAGEN
De herfst is de planttijd voor de voorjaarsbloeiers. Die boodschap moet elk najaar worden herhaald. Om die reden startte
de KAVB enkele jaren geleden de Nationale Bollenplantdagen.
In 2017 werd de landelijke aftrap gedaan in Almere, de stad
waar in 2022 de Floriade plaatsvindt. In alle 42 wijken van
Almere zijn bollen geplant, waarvan in de laatste drie door
leerlingen van de basisscholen dit werk werd gedaan. Andere
plantactiviteiten vonden plaats in Velsen op landgoed Beeckestijn, waar de nadruk lag op stinzenbollen, en Alkmaar en
Den Helder, waar telers 4.000 zakjes bloembollen uitdeelden
aan bezoekers van de ziekenhuizen in die plaatsen. Ook werden hier duizenden bollen geplant. In Dokkum werden op de
bolwerken bollen geplant omdat Friesland en Leeuwarden in
2018 culturele hoofdstad van Europa zijn.

ONDERNEMERSCHAP
STUDIEBOL SCOORT MET BOEKEN EN FILMPJES
Voor het project Studiebol van de Bollenacademie is 2017
het jaar geweest van veel resultaten. Nadat in het najaar
van 2016 het eerste boek werd gepresenteerd over de
broei van tulpen, volgden in 2017 boeken over de teelt van
tulpen, de teelt van lelies, de broeierij van lelies en een
boek over de bloembollenketen. De boeken worden op
bestelling gemaakt. Vooral voor de boeken over de teelt
van tulp en lelie is veel belangstelling. Met deze serie boeken kunnen ondernemers en medewerkers hun kennis op
peil brengen en houden. In het onderwijs voorzien de boeken eveneens in een behoefte. Van de teelt en broeierij
van tulp zijn in 2017 digitale versies gemaakt, die overal
ter wereld kunnen worden bekeken. De opgedane kennis
kan via een digitale toets worden gemeten.
Studiebol wil ook het basisonderwijs informeren over de
bollensector. Samen met vlogger Niek Roozen en regisseur/programmamaker Jeanine van Gool zijn vier filmpjes
gemaakt over de verschillende aspecten van de sector.
Eind oktober zijn de filmpjes gelanceerd op basisschool
De Regenboog in Voorhout. Bij de filmpjes zijn lesbrieven
gemaakt waarmee scholen aan de slag kunnen.
Vanuit het project is in 2017 de aanzet gegeven voor nog
meer boeken, waaronder de teelt en broei van hyacint,
narcis en bijzondere bolgewassen, een nieuwe versie van
Ziekten en afwijkingen en een boek over de fysiologie van
bolgewassen. Deze zullen naar verwachting in 2018 verschijnen.
MEER INZICHT DOOR BIG DATA
Relatief nieuw in de bloembollensector: het gebruik van
big data. Daarbij draait het om het verzamelen van grote aantallen gegevens via een computer die meer inzicht
kunnen geven in allerlei processen. In samenwerking
met deskundigen heeft de KAVB inmiddels een dataplatform opgezet en wordt in 2018 een project gestart samen
met ondernemers. Een van de mogelijkheden die de KAVB
ziet voor deze toepassing is het beter zicht krijgen op de
bewaaromstandigheden van tulpen. Dat levert mogelijk
meer inzicht op in het ontstaan van zuur. Dit kan door in de
cel op diverse plaatsen dataloggers te plaatsen.
NIEUWE CAO OPEN TEELTEN
In 2017 is door werknemers en werkgevers gewerkt aan
een nieuwe cao voor de Open teelten, waar de bloembollensector ook bij hoort. November 2017 zijn partijen
akkoord gegaan met de nieuwe cao. Naast twee loonsverhogingen bevat de cao een geheel vernieuwde arbeidstijdenregeling met daarin een standaard regeling en een
jaarurenmodel. Door deze nieuwe regeling heeft de werkgever meer mogelijkheden waar het gaat om het flexibel
inzetten van vast personeel. Een nieuw aspect is de seniorenregeling, waarbij werknemers van 60 jaar en ouder de
mogelijkheid krijgen om een dag minder te gaan werken
(80%) terwijl het salaris op 90% blijft en er ook een pen-
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sioenopbouw over 90% van het salaris plaatsvindt. De regeling geldt voor maximaal vijf jaar. Op die manier bieden werkgevers en vakbonden werknemers een mogelijkheid om fit de
eindstreep te halen.
JONGEREN ZOEKEN ELKAAR OP
Niet alleen KAVB-Jong! brengt jongeren bijeen, ook in een
aantal kringen zijn in 2017 initiatieven ontstaan voor en door
jongeren. Een eerste bijeenkomst in de kring Flevoland voor
deze doelgroep werd via sociale media volop verspreid, met
als resultaat ruim veertig deelnemers. De combinatie van een
bedrijfsbezoek en gezellig samen zijn werkt goed. De kring is
van plan om hier een vervolg aan te geven.
In de kring Bloembollenstreek benaderde een aantal jongeren
de KAVB met de vraag of er in dit gebied iets voor jongeren kon
worden georganiseerd. Een eerste bijeenkomst bij de Forward
Farm in Abbenes trok ruim dertig belangstellende jonge agrariërs. Een aantal vervolgbijeenkomsten is al gepland. Kennis
opdoen en netwerken in een ontspannen sfeer zijn de kern van
de bijeenkomsten. Diverse bedrijven en instanties hebben al
gemeld dat de jongeren welkom zijn.
RESULTATEN KAVB 2017

11

de merknaam Forever & Ever vanuit de VS
naar Nederland haalde met als doel er hier een
hit van te maken. Dat heeft ogenschijnlijk niks

plaatje van de ‘ecocycle’ van David Hurst die
de ontwikkelingscyclus van bedrijven in kaart
brengt. Het maakt zichtbaar hoe je als onderne-

snel stijgende lijn bevindt: “Ik ga als een kogel.”
Het schema komt nog een paar keer terug deze
avond. Een interessant plaatje voor de ondernemers om mee naar huis te nemen en daar
nog eens met het team te bespreken: waar
staan wij nu? Is dat wat we willen? Zo niet, wat
gaan we daaraan doen?

KAVB-JONG! UNIEK NETWERK VOOR DEELNEMERS

Foto: René Faas
Niet alleen luisteren, ook zelf aan de slag
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niet begrijpt
waarom
deze
plant
veel duurheeft
KAVB-Jong!
echt
een
netwerkfunctie,
waaruit blijvender is dan andere hortensia’s. De meerwaarde
de contacten voor de jonge ondernemers voortkomen.
van het merk werd niet herkend.” Verder bleek
uit onderzoek dat de consument vrij ongericht
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naar
het tuincentrum
gaat – hij koopt
‘iets voor
keuring
blijft duidelijk
in een behoefte
deDe
tuin’wekelijkse
– en dat hij vaak
meer uitgeeft
dan hij
zich
vooraf had
“Deen
consument
voorzien
omvoorgenomen.
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vaste planten onder de aankoopt
vrij te
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heeft
geen
voorkeur
dacht
brengen
van
desterke
sector.
Elke week maakt de KAVB
en nauwelijks besef van wat iets mag kosten.”
een
overzicht
van
de
inzendingen
die via Facebook te zien
Daar lagen vooral kansen voor Forever & Ever.

zijn. De belangstelling hiervoor groeit snel. In binnen- en
buitenland is er steeds meer interesse. Het aantal hits
loopt uiteen van vijfhonderd tot soms meer dan drieduizend. Vaak genoeg wordt het weekoverzicht weer gedeeld
door bezoekers, zodat het werkelijke aantal bezoekers
18-11-16 08:54
groter zal zijn.
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