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Betreft:  Uw deelname aan het hyacintenfonds 

 
Geachte heer/mevrouw,  

Aangezien er verschillende uitdagingen op onze sector af komen waarvoor directe actie 
nodig is, heeft het bestuur van de productgroep Hyacint besloten om het hyacintenfonds dit 
jaar in te richten en verschillende onderzoeken uit te (laten) voeren.   

Twee onderzoeksprojecten starten in 2015 

Een onderzoek is gericht op het toepassen van CATT (Controlled Atmosphere Temperature 
Treatment) om verspreiding van trips tijdens de bewaring te voorkomen. CATT is een 
methode waar geen chemische gewasbescherming bij betrokken is. Gezien de discussie 
rondom gewasbeschermingsmiddelen is het steeds belangrijker om nieuwe mogelijkheden 
en methodes te onderzoeken. In dit onderzoek wordt o.a. uitgezocht welke behandeling het 
meest (kosten-) effectief is en of er een verschil is in de behandeling van holbollen of 
leverbaar. 

Het andere onderzoek is gericht op de vermeerdering van hyacinten, zonder dat deze gehold 
of gesneden worden. Hierdoor wordt verspreiding van ziekten en plagen verminderd. 
Daarmee is het belang van chemische gewasbescherming ook kleiner. Schone (en daarmee 
duurzame) vermeerdering dus, waarbij trips en mogelijk ook Lissers worden bestreden.  

Extra financiering gevonden! 

De onderzoeken zullen niet alleen met financiering vanuit het hyacintenfonds worden 
gefinancierd, maar ook met aanvullende financiering vanuit andere bronnen. Door de 
financiering vanuit de hyacintenbedrijven is het de KAVB, samen met de 
onderzoeksinstellingen, gelukt om ook andere geldstromen aan te boren. Een goede start 
van het hyacintenfonds! 

Machtigingen 

Om deze, en toekomstige, onderzoeken van het hyacintenfonds op te zetten  en uit te  
voeren, is zekerheid over het beschikbare budget van belang. Alleen dan kunnen 
verplichtingen met onderzoeksorganisaties aangegaan worden. Daarom ontvangt u bij deze 
brief een formulier met het dit ondertekend terug te sturen. Wij willen u graag informeren 
over de verdere procedure en zaken die voor u als deelnemer van belang zijn.  



 

 

Wij vragen dan ook uw aandacht voor het volgende:  

1. Bijgevoegd treft u een machtigingsformulier aan. Middels dit formulier:  
a. geeft u de KAVB toestemming om bij de berekening van de verschuldigde bijdrage 

gebruik te maken van uw hyacintenopgave bij de BKD.  
b. machtigt u de KAVB om de door u verschuldigde bijdrage van uw rekening af te laten 

schrijven. U ontvangt voorafgaand een factuur met dit bedrag.  
c. Aangeven dat u akkoord bent met uw deelname en de voorwaarden.  

2. De hoogte van de bijdrage bedraagt dit jaar (2015) 50 euro per ha over het areaal van 
2014 zoals opgegeven bij de BKD. 

3. De productgroep Hyacint besluit jaarlijks over de hoogte van de bijdrage en de besteding 
van de beschikbare gelden bijeengebracht door haycintentelers voor dit doel.  

4.  De productgroep Hyacint legt verantwoording over de hoogte van de bijdrage en 
besteding van de financiering af tijdens een jaarlijkse bijeenkomst.  

5. Uw deelname aan het hyacintenfonds wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. U kunt uw 
deelname aan het fonds beëindigen door dit schriftelijk te melden aan de KAVB voor 31 
december van het betreffende jaar.  

6. U wordt regelmatig door de productgroep Hyacint geïnformeerd over de voortgang via 
digitale nieuwsbrieven.  

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact 
op te nemen met Daniëlle Kroes (beleidsmedewerker KAVB). De KAVB is te bereiken via 
0252-536950 of via kavb@kavb.nl.  

Met vriendelijke groet,  

Namens de productgroep Hyacint,  

Louis van Haaster, voorzitter productgroep hyacint. 
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