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1. Aanleiding 
De maatschappelijke opgaven waarmee de land- en tuinbouw op dit moment te maken heeft, 
zijn complex en talrijk. Onderwerpen waarover ondernemers moeten nadenken liggen op het 
gebied van achteruitgang van de biodiversiteit, tegengaan van en omgaan met 
klimaatverandering, hergebruik van grondstoffen, landschapskwaliteit, lucht-, bodem- en 
waterkwaliteit en dier- en plantgezondheid. Als bepalende factor in het landelijk gebied heeft 
de landbouw een sleutelrol in het realiseren van deze opgaven. Hierbij zijn niet alleen 
individuele agrarische ondernemers (telers, broeiers, tuinders, veehouders, kwekers) aan zet, 
maar zeker ook boerenorganisaties, ketenpartijen, de consument, overheden, natuur- en 
milieuorganisaties en andere maatschappelijke groeperingen, omdat de effecten op 
verschillende ruimtelijke niveaus spelen en een individuele agrarische ondernemer maar 
beperkte mogelijkheden heeft om dat alleen te beïnvloeden.  
 
De overheid en andere partijen hebben doelen gesteld voor de maatschappelijke opgaven. Als 
het gaat om klimaat, biodiversiteit, lucht- en waterkwaliteit zijn in internationaal verband doelen 
afgesproken en heeft de landelijke en provinciale overheid verplichtingen op zich genomen 
(Klimaatakkoord van Parijs, Vogel Habitat Richtlijn, Kader Richtlijn Water). In de visie 
‘Landbouw, Natuur en Voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in 
kringlooplandbouw’ (LNV 2018) wordt gepleit voor een landbouw waarbij zo min mogelijk afval 
vrijkomt, de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk is en grondstoffen en 
eindproducten met zo min mogelijk verliezen worden benut. Het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel heeft ingezet op biodiversiteitsherstel ofwel ‘bending the curve’ (WNF, 
2020). Ook het Tuinbouwakkoord, waarbij overheid en tuinbouw samen afspraken hebben 
gemaakt over de toekomst, gaat uit van de LNV-visie en zet in op een circulaire en duurzame 
tuinbouw. 
 
Dit alles maakt dat er vanuit beleid, de keten en de sector behoefte is aan een integrale set 
van doelen waaraan ondernemers kunnen bijdragen via een systematiek waarin alles bij elkaar 
komt. Om effectief te werken aan het realiseren van de gestelde doelen is het belangrijk om 
agrarische ondernemers meer handelingsperspectief te bieden door a) te sturen op concrete 
doelen gekoppeld aan een moment waarop die gerealiseerd moeten worden, b) een integrale 
benadering van deze doelen en c) het inzichtelijk, overzichtelijk en meetbaar maken van 
prestaties zodat bijdragen van agrarische ondernemers (financieel) gewaardeerd kunnen 
worden.  
Uitgangspunt van dit project is dat deze ontwikkeling gefaciliteerd kan worden door de 
ontwikkeling van een Kritische Prestatie Indicatoren (KPI)-systematiek ‘duurzame 
kringlooplandbouw’, kortweg kpi-K systematiek genoemd. Vanuit de bloembollensector heeft 
de KAVB de uitdaging opgepakt om aan te geven welke kringloop KPI’s geschikt zijn voor deze 
specifieke sector. 
 
Juni 2021 is een online traject gestart, gefaciliteerd door FarmHack in opdracht van het 
Ministerie van LNV, waarvoor de bloembollensector en betrokkenen zijn uitgenodigd en kennis 
hebben uitgewisseld. De input uit die online gesprekken zijn ingebracht in bijeenkomsten van 
de KAVB-productgroepen, waarbij bestuursleden van de diverse productgroepen de 
mogelijkheid hebben gehad om input te leveren. Ook zijn de besturen uit de KAVB-kringen op 
de hoogte gebracht. Tevens zijn er diverse gesprekken geweest met kennisinstellingen, 
onderzoeksbureaus en brancheorganisaties. Op 1 november is er een digitale bijeenkomst 
geweest om tot een gedragen eerste opzet voor bloembollen kringloop KPI's te komen en te 
evalueren. De bevindingen zijn in deze paper nader beschreven. 
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2. De bloembollensector  

2.1 Beschrijving van de sector  
Nederland is wereldwijd de belangrijkste producent en exporteur van bloembollen en 
bolbloemen. Meer van 60% van alle bloembollen in de wereld komt uit Nederland. Samen met 
andere agrarische sectoren is de bloembollenteelt een belangrijke pijler van de Nederlandse 
economie. Die positie is mede te danken aan het ondernemerschap van de bedrijven, het 
aansprekende assortiment, de goede teeltomstandigheden, de diepgaande kennis van 
bloembollenveredeling, teelt en handel. Tot slot is kenmerkt de sector zich door de 
hoogwaardige producten, dit komt mede door de BKD. De BKD is een zelfstandig  
bestuursorgaan en vervult haar wettelijke taken in opdracht en onder toezicht van het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze wordt gewaarborgd door een 
onafhankelijke kwaliteitskeuring (BKD). 
De teelt is verweven met onze Nederlandse cultuur, met de tulp als nationaal icoon. Om deze 
toonaangevende positie te behouden wil de bloembollensector voorop blijven lopen op het 
gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Dit kan alleen als ondernemers een rendabele 
bedrijfsvoering kunnen realiseren zodat er ruimte is om te investeren in het bedrijf, in de sector 
en in een gezonde leefomgeving.  
 
De sector telt ruim 1.500 bedrijven die gezamenlijk zo’n 27.000 hectare bloembollen telen 
(CBS, 2020). Op ruim de helft van het areaal worden tulpen geteeld. Lelie, hyacint, gladiool en 
narcis zijn andere grote bolgewassen. Er zijn drie soorten bedrijfstypen te onderscheiden: 1) 
Telers, 2) Teler/broeier en 3) Broeiers.  
Telers telen meestal meer dan één bolgewas en verkopen de leverbare bollen, telers/broeiers 
broeien het grootste deel van de geteelde leverbare bollen zelf af. Broeiers kopen leverbare 
(broei)bollen in om deze, vaak jaarrond, af te broeien. De bloembollensector produceert dus 
plantgoed, leverbare bollen en pot- en snijbloemen. De bloembollenteelt is sterk 
geconcentreerd op duinzandgronden langs de kust. Belangrijke centra zijn het Noordelijk 
zandgebied, de Bollenstreek en Kennemerland. Daarnaast zin er concentraties te vinden op 
kleigronden in West-Friesland en in de Noordoostpolder. Bollenteelt elders in Nederland is 
vaak op contractbasis.  
 

2.2 De bloembollensector: kenmerkend en uniek 
Ondergronds proces 
De ontwikkeling van bloembollen speelt zich grotendeels in de grond af. Telers hebben 
daardoor weinig zicht op dit groeiproces en kunnen er moeilijk op sturen. De blootstelling aan 
invloeden vanuit de bodem maakt de teelt kwetsbaar.  
 
Klein, divers en kapitaalintensief 
De Nederlandse bloembollensector heeft een toonaangevende positie, maar is op 
wereldschaal een kleine speler in de agrarische sector. Er wordt binnen deze sector veel 
geïnvesteerd in machines en installaties t.b.v. de teelt en opslag van bloembollen. Dit maakt 
de sector kapitaalintensief.  
Kenmerken van de bloembollenproductie zijn een grote verscheidenheid aan gewassen, 
soorten en rassen. Dat maakt ook dat de sector specialistisch en kennisintensief is.  
 
Cyclische teelt 
Ten opzichte van de meeste andere gewassen is er sprake van een afwijkende teeltwijze. 
Bollentelers telen hun eigen plantgoed samen met de bollen die zij verkopen. Nieuw plantgoed 
komt uit bestaande partijen. Deze cyclische teelt houdt problemen in een vicieuze cirkel in 
stand als er niet ingegrepen wordt. Anderzijds kan deze cyclische teelt ook positief uitpakken 
door steeds hoogwaardiger plantgoed, als daar de ruimte voor is.  
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Traag proces 
Bloembollenveredeling kenmerkt zich door een lange periode tussen kruising en 
marktintroductie. Het kost veel tijd voordat bollen bloeien na het moment van kruising en bollen 
vermeerderen zich traag. Bij de tulp duurt het jaren voordat een nieuw gekruiste bol in bloei 
staat. Vervolgens gaan er jaren overheen voor er van een nieuwe tulpenras voldoende bollen 
zijn geproduceerd, om ze in de handel te brengen. Het kan wel twintig tot vijfentwintig jaar 
duren voordat een nieuw ras marktklaar is.  
 

2.3 De uitdagingen nu en in de toekomst 
Steeds hogere eisen 
De sector is internationaal georiënteerd en afnemers wereldwijd stellen steeds strengere eisen 
aan de bloembollen die zij kopen. Vooral op het gebied van virusnormen leggen importerende 
landen de lat steeds hoger. De sector wil aan deze fytosanitaire eisen voldoen om de 
exportmarkten te kunnen blijven bedienen. Soms gedreven door de consument, vragen 
retailers steeds vaker garanties op het gebied van duurzaamheid en soortechtheid. Een hoog 
kwaliteitsniveau, de juiste identiteit, duurzaamheid én transparantie is de norm.  
 
Steeds minder middelen, minder mest en minder bodemvruchtbaarheid 
Telers zitten in een spagaat: het aantal beschikbare middelen krimpt om de door afnemers 
gevraagde kwaliteit te kunnen waarborgen. Chemische middelen verdwijnen snel, terwijl er te 
weinig nieuwe (groene) middelen op de markt komen om dit gat te vullen. Alternatieve 
methoden en teelttechnieken zijn vaak nog onvoldoende beschikbaar. Ook de inzet van 
meststoffen wordt steeds lastiger. De mogelijkheden voor het toedienen van voedingsstoffen 
als mest en compost houden geen gelijke trend met de vraag van het gewas. De druk op 
beschikbare grond voor de teelt van agrarische producten neemt toe. Er is te weinig teeltgrond 
met de juiste condities voor handen. De ziektedruk groeit en de rotaties voor vruchtwisseling 
zijn vaak krap. De bodemvruchtbaarheid staat mede hierdoor onder druk. 
 
Schaarste aan personeel  
De sector drijft op veel handwerk en zeer specifieke kennis. Het vinden van voldoende en 
gekwalificeerd personeel wordt steeds lastiger. Schaarste aan personeel wordt in de nabije 
toekomst een beperkende factor voor de bloembollenteelt. De huidige pandemie versnelt dit 
proces. Mechanisatie en automatisering vereisen forse investeringen, terwijl de markt voor 
fabrikanten van deze apparatuur beperkt is. De sector zal technologische ontwikkelingen zelf 
moeten organiseren. Ook moet de sector voldoende aantrekkelijk blijven voor nieuwe 
medewerkers én deze medewerkers vervolgens blijven boeien en binden.  
 
Administratieve lastendruk en bureaucratie 
Regeldruk houdt ondernemers steeds meer uren bezig en zorgt voor veel frustratie. Ook 
bedrijven in de bloembollensector zijn steeds meer tijd én geld kwijt aan administratieve lasten 
die voortkomen uit de huidige Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Ook overige 
zaken zoals certificering leiden tot steeds meer administratieve lastendruk. Vermindering – en 
beter nog het voorkomen, van deze druk en bureaucratie is noodzakelijk voor een vitale 
bloembollensector. Regelgeving op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen door het 
gezamenlijk willen behalen van doelen.  
 

2.4 onderzoek. 

De bloembollensector kan niet zonder onderzoek. Al meer dan 140 jaar brengt de sector geld 
bijeen om problemen op te lossen door er onderzoek naar uit te laten voeren. Tot 2012 
betaalde elke ondernemer hieraan mee via een collectieve vakheffing. Met de opbrengst 
hiervan kon er veel praktijk- en fundamenteel onderzoek worden gedaan. Daarmee heeft de 
sector kleine en grote problemen kunnen oplossen, waardoor het nog steeds goed kan 
functioneren. 
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Ook nu is onderzoek nodig voor een toekomstbestendige sector. Dat kan gaan over nieuwe 
ziekten en plagen waarvoor een nieuwe aanpak nodig is omdat gangbare middelen wegvallen, 
maar ook onderzoek naar nieuwe teeltsystemen die nodig zijn, bijvoorbeeld om op een andere 
manier onkruid te bestrijden. Gewasgericht onderzoek financiert de KAVB vanuit fondsen 
waaraan telers van die gewassen vrijwillig meebetalen. Voor toekomstgerichte projecten is 
soms ook geld uit die fondsen beschikbaar, maar feitelijk is dit onvoldoende om de sector 
volledig te kunnen ondersteunen in de overgang naar nieuwe teeltsystemen voor de toekomst. 
Vanaf 2022 is er een Verbindend Verklaring waarmee jaarlijks een substantieel bedrag kan 
worden geïnd bij alle telers. Ieder bedrijf richt zich zo op de ontwikkeling en toepassing van 
nieuwe kennis. Hiermee kan naast praktijkonderzoek ook meer fundamenteel onderzoek 
worden gefinancierd.   
 

3. Kritische prestatie indicatoren van de bloembollensector  

3.1 Het vertrekpunt voor het formuleren van de KPI’s   
De sector staat voor grote uitdagingen op sociaal-maatschappelijk gebied, en op dat van 
circulariteit, klimaat, bodem-, water- en luchtkwaliteit, biodiversiteit en plantgezondheid.  
Topsectoren hebben in hun Kennis- en Innovatieagenda de maatschappelijke doelen en 
sleuteltechnologieën opgenomen. Het door de bloembollensector in 2018 opgestelde 
visiedocument Vitale Teelt 2030 zet uiteen hoe de bloembollensector werkt aan een vitale teelt 
met als stip op de horizon het jaar 2030. Samen met het Tuinbouwakkoord dat de focus heeft 
liggen op zorgvuldig gebruik van grondstoffen, vermindering van schadelijke uitsloot en 
energiezuinige teelt vormt deze driehoek het vertrekpunt voor de set KPI’s om 
kringlooplandbouw te stimuleren.  
 
 
 

 
Figuur 1: vertrekpunt KPI’s voor de bloembollensector 
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3.1.1 De oplossingsrichting 
Door de kringloop- en sectoropgaven die de overheid stelt te vertalen naar het bedrijfsniveau 
van agrarische ondernemers, is integraal inzichtelijk te maken wat er nodig is om 
(kringloop)doelen te behalen. Daarvoor is het van groot belang dat ondernemers, organisaties 
en overheid samen sturen op het behalen van doelen in plaats van het eenzijdig opleggen van 
maatregelen door de overheid aan agrarisch ondernemers. Agrarische ondernemers hebben 
een enorme schat aan kennis en ervaring die ze kunnen gebruiken om de doelen te behalen 
op het eigen bedrijf. Alleen gezamenlijk optrekken, belonen voor goede resultaten, én 
samenwerken aan dezelfde doelen, leiden tot een “gezonde sector met bloeiende toekomst”.   
 

3.1.2 De kringloopdoelen  
In de whitepaper ‘Integraal sturen op doelen voor duurzame landbouw via KPI’s (Van Doorn 
et al., 2021) zijn integrale kringloopdoelen geformuleerd. Deze zijn in de onlinegebiedspilot 
bloembollen ‘vertaald’ naar subdoelen voor de bloembollensector. In onderstaande tabel 
worden de kringloopdoelen met de daarbij behorende subdoelen weergeven.  
 

Tabel 1: Kringloopdoelen bloembollen 

Kringloopdoelen Subdoelen 

Verbeteren sociaal- economische positie 

bloembollensector 

Voldoende inkomen 

Verbeteren van circulariteit Optimaal land in gebruik/reststromen stimuleren 

Anticiperen op klimaatverandering Transitie naar groene stroom (fossiel)  

Verbeteren bodemkwaliteit en –beheer Verbeteren van bodemkwaliteit 

Verbeteren waterkwaliteit en –beheer Verbeteren van waterkwaliteit 

Herstellen (versterken) van biodiversiteit Versterken van functionele agrobiodiversiteit 

Verbeteren plantgezondheid Verbeteren van plantgezondheid 

 

3.1.3 Set KPI’s bloembollensector 
In de gebiedspilot bloembollen zijn de kringloopdoelen voor de bloembollensector concreet 
gemaakt. We hebben daarbij rekening gehouden dat de eerste set mogelijke indicatoren voor 
het operationaliseren en meetbaar maken van duurzame prestaties van kringlooplandbouw in 
de bloembollensector voldoet aan een aantal voorwaarden:  

• De KPI’s moeten een gezamenlijk en duidelijke en aantoonbare relatie hebben met 
kringlooplandbouw; 

• De set KPI’s moet integraal zijn. Dit houdt in dat de ene indicator niet ten koste gaat 
van de andere, maar dat er samenhang is. 

• Er is een nulmeting mogelijk op ieder bedrijf; 

• Door het nemen van maatregelen moet de mogelijke indicator beïnvloed worden;  

• Minimale administratieve lasten door uit bestaande registratie- en monitorssystemen 
de gegevens te trekken;  

• Een beperkte set in omvang, maar wel met een breed spectrum van 
sturingsmogelijkheden om kringlooplandbouw in de bloembollensector te motiveren.  

 
De volgende zestien kringloopindicatoren worden naar aanleiding van de gesprekken met 
telers, kennisinstellingen, onderzoeksbureaus en brancheorganisaties in de sector 
voorgesteld. Deze hebben een samenhang en sturen op integrale wijze op duurzame 
prestaties van bloembollentelers.   

1. Arbeidsvoorwaarden  

2. Gevarieerd bouwplan  

3. Plan van aanpak en verantwoording afvalstromen (reststromen en hergebruik)  



 
 

P a g i n a  8 | 23 

 

4. Reduceren gebruik fossiele brandstof (elektrische energiebalans) 

5. Broeikasemissie (CO2eq/ha) 

6. Opname stikstof/ -uitstoot  

7. Organische stofbalans (+/- % OS) 

8. Bodemkwaliteit 

9. MIG (milieulast indicator gewasbescherming) 

10. Wateropvang (bijv. regenwater) 

11. Verbeteren van regionaal waterbeheer 

12. Waterkwaliteitsmetingen 

13. Landschapselementen  

14. Stimulering fauna 

15. Gebruik resistentere gewassen 

16. Bevorderen plantgezondheid (IPM maatregelen ‘Integrated Pest Management’)  

Het is een grote uitdaging geweest om deze set te formuleren, omdat agrarisch ondernemers 
soms in een spagaat zitten. Ze willen investeren om een transitie te maken naar kringloop, 
maar door ontwikkelingen buiten het eigen bedrijf, is deze transitie niet altijd mogelijk. Dit kan 
gevolgen hebben voor de score. Ook zijn bepaalde maatregelen nog volop in ontwikkeling en 
daarmee nog niet haalbaar voor daadwerkelijke implementatie. Het is daarom van groot 
belang om in gesprek te gaan met een bedrijf waarom het bepaalde keuzes heeft gemaakt 
voordat een oordeel wordt gevormd. De knelpunten die tijdens de eerste gebiedsgesprekken 
naar voren zijn gekomen zijn opgenomen in dit rapport. Ook zijn de mogelijke maatregelen die 
de sector kan nemen om de kringloopdoelen te behalen in het rapport beschreven en wordt er 
stil gestaan bij de bijdrage. Wat levert het op voor het milieu? Dit alles staat in hoofdstuk vier 
beschreven.    

4. Bevindingen gebiedspilot bloembollen 

4.1 Verbeteren sociaaleconomische positie bloembollensector 
Welke maatregelen kan de sector nemen? 
De bloembollensector is in het algemeen een arbeidsintensieve sector. Arbeidskosten vormen 
een groot gedeelte van de totale productiekosten. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt 
levert nog eens extra druk op het personeelsbeleid van de agrarische bedrijven. Ook heeft de 
bloembollensector vaak te maken met seizoensarbeid, waardoor goede werknemers die graag 
een volledig dienstverband zouden willen op zoek gaan naar ander werk. Werkgevers kunnen 
arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker maken door een vast contract of scholingsmogelijkheden 
te bieden. Ook huisvesting aanbieden kan hiervan een voorbeeld zijn.  
 
Bijdrage aan het milieu 
Met een betere sociaaleconomische positie kunnen bloembollentelers investeren in 
maatregelen om het effect van de bloembollensector op het milieu nog verder te verbeteren. 
Dit zorgt voor een beter imago en daarmee mogelijk een nog aantrekkelijkere positie als 
agrarisch bedrijf in de omgeving en als werkgever voor werknemers. 
 
Knelpunt 
Op dit moment dateert de Kwantitatieve Informatie Bloembollen (KWIN) uit 2005-2006 (PPO 
nr. 719). De KWIN bevat informatie over technische, administratieve, markt- en bedrijfskundige 
aspecten van de bollenteelt, maar: deze is inmiddels zestien jaar oud en daarmee gedateerd. 
Dit is nadelig voor de sector omdat het vaak als naslagwerk wordt gebruikt door onder meer 
ondernemers, beleidsmakers en adviseurs. Het is van belang -ook om de sociaaleconomische 
positie van de sector te verbeteren- deze opnieuw uit te brengen om zo een actueel en correct 
beeld te krijgen van de sector.  
Als de KWIN up to date is, kunnen adviseurs, banken, belangenbehartigers, accountants, 
ondernemers en overheden zoals ministeries en provincies een passender beleid maken dat 
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overeenkomt met de huidige situatie van de bloembollensector. Ondernemers denken dat dit 
ook de sociaaleconomische positie zal verbeteren, omdat er zo een betere invulling mogelijk 
is van het beleid.  
 
Behalve een nieuwe versie van de KWIN heeft de sector ook behoefte aan betere wet- en 
regelgeving (belasting) op het gebied van seizoenarbeid. Dit beleid staat voor een gedeelte 
haaks op de praktijk, terwijl het gezamenlijke doel is om seizoenarbeiders juist zo goed 
mogelijke arbeidsomstandigheden te bieden. Daarnaast lukt het ondernemers nauwelijks om 
huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten op het eigen erf. Met name het feit dat de ene 
provincie hier ruimhartiger is dan de andere, zorgt voor irritatie onbegrip bij ondernemers. Zij 
ervaren dit als een onduidelijk en onevenredig beleid. Daarnaast sneuvelen veel plannen na 
verzet van omwonenden. Door deze zaken komt de sector enkele duizenden woonplekken 
tekort.  
 
Mogelijke indicator 

• Arbeidsvoorwaarden (de volgende indicaties kun je meenemen: gemiddeld uurloon, 

beschikbaarheid medewerkers, lengte dienstverband, contractvorm, huisvesting, 

opleiding en cursussen -voor zowel voor de ondernemers als medewerkers). 

 

4.2 Verbeteren van circulariteit 
Welke maatregelen kan de sector nemen? 
De bloembollensector kenmerkt zich vanwege de hoge mate van circulariteit. De bloembollen 
gaan de grond in, na een teeltseizoen worden ze gekopt en sterven de stelen af, waarna de 
bollen worden gerooid. Wanneer de bollen worden gerooid worden deze schoon gemaakt. De 
kleine bollen worden van de bol afgehaald, dit is plantmateriaal. Die bollen gaan het jaar erop 
weer de grond in. Kortweg: kwekers gebruiken telkens hun eigen plantmateriaal als nieuw 
‘uitgangsmateriaal’. Daarnaast richt de bloembollensector zich op het beperken van 
afvalstromen en het gebruiken van zij- en reststromen om de circulariteit te verbeteren.  
 
In hoeverre het perceel wordt gebruikt is afhankelijk van het verdienmodel wat gekoppeld is 
aan het bouwplan, maar is ook afhankelijk van de regio waar het bedrijf is gevestigd én het 
type bedrijf. Ondernemers kunnen diverse keuzes maken.  
Het kan zijn dat er groenbemesters worden gebruikt om de percelen weer van voeding te 
voorzien en het bodemleven zo min mogelijk aan te tasten. Ook opname van organische mest 
kan bijvoorbeeld een optie zijn. Een ondernemer kan ook een samenwerking met een andere 
agrarisch ondernemer aangaan, bijvoorbeeld met een veehouder. Dit kan worden uitgebreid 
door als bloembollensector te voldoen aan de wens van veehouders om compensatieland. In 
die constructie zaait de teler zelf ook gras in op een deel van zijn land, dat door de veehouder 
kan worden geoogst. Men spreekt dan van een zogenaamde ‘reizende bollenkraam’.  
 
In de regio Noord-Holland Noord wordt het grootste gedeelte van het sierteeltareaal gebruikt 
voor de productie van bloembollen. Voor de productie van bloembollen gebruiken zij vaak hun 
eigen uitgangsmateriaal of kopen zij ‘gecertificeerd’ plantgoed in. Daarnaast wordt een groot 
deel van de productie in de provincie Flevoland beheerd vanuit West-Friesland. Deze hoge 
productie-concentratie biedt kansen voor circulaire economie. Maar ook de reizende 
bollenkraam past binnen de circulariteit: agrarisch ondernemers ruilen grond met andere 
agrarisch ondernemers om een passende vruchtwisseling op het land te krijgen, organische 
stof op peil te houden, ziektedruk te verminderen en zo min mogelijk 
gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. Door rotatie met melkveehouders kunnen 
graslandpercelen met een hoge onkruiddruk bijvoorbeeld ingezet worden voor bloembollen 
waarna het grasland weer in goede conditie gebracht kan worden. 
Een coöperatie van bloembollentelers in de regio heeft de ambitie om het gebruik van 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen terug te dringen door de investeren in de bodem. Door het 
verhogen van het organisch stofgehalte in de bodem en het bodemleven te voorzien van 
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voldoende voedsel gedurende het hele jaar, kan de ziektedruk worden gereduceerd en de 
waterretentie worden verbeterd. Tevens kunnen door het opslaan van organische koolstof in 
de bodem, CO2 emissies worden vermeden.  
 
Daarnaast richt de sector zich op de afvalstromen. De sector richt zich naast organische 
reststromen die ontstaan bij de productie, zoals groenafval ook op regionale stromen, 
bijvoorbeeld bermgras en maaisel uit natuurgebieden. Soms worden oogstresiduen of 
organisch materiaal van de verwerking van de oogst op het bedrijf zelf gecomposteerd en 
vervolgens uitgereden op het land. Een klein deel van het organisch materiaal wordt 
afgevoerd. Van de regionale stromen kan compost of bokashi worden gemaakt. Dit maakt de 
bloembollensector uniek. Niet alle bedrijven kunnen zelf compost maken, dit is 
bedrijfsafhankelijk.  
 
De ondernemer kan aldus verschillende methoden toepassen om de circulariteit te 
bevorderen. Het is dan ook aan te bevelen om met de ondernemer in gesprek te gaan over 
wat men doet om circulariteit te bevorderen.  
 
Bijdrage aan het milieu 
Groenbemesters kunnen de periode dat er een gewas op het land staat verlengen en daarmee 
de uitspoeling van nutriënten verminderen. Tevens leidt dit tot minder erosie van de bodem. 
Daarnaast leggen groenbemesters stikstof vast uit de lucht voor de hoofdteelt, verbeteren ze 
het bodemleven en de bodemstructuur. Ook kunnen dieren langer voedsel en bescherming 
zoeken in de gewassen. De inzet van een mengsel van groenbemesters kan een positief effect 
hebben op de circulariteit maar ook op het versterken van (bodem)biodiversiteit. Een 
gemengde groenbemester verhoogt de biodiversiteit en daardoor de ziektewerendheid van de 
bodem. Japanse haver, dat als groenbemester gebruikt wordt na diverse bloembollenteelten, 
trekt veel dieren aan zoals hazen, vogels en insecten. 
Ieder jaar vult de agrarisch ondernemer de Gecombineerde opgave in. Daarmee registreren 
ze de teelt en groenbemesters op perceelniveau. Deze gegevens kunnen misschien een rol 
spelen binnen de indicator, echter is hier meer onderzoek voor nodig gezien de diversiteit 
tussen bedrijven, de variatie in groenbemesters (en mengsels daarvan) die ingezet kunnen 
worden.  
 
Knelpunten 
Het toepassen van groenbemesters kan ook consequenties hebben op lichte gronden. Op 
deze gronden kan gemakkelijk vermeerdering van aaltjes ontstaan. Het gebruik van 
groenbemesters (vanggewassen) resulteert in een hogere aanvoer van organische stof, maar 
de gevolgen kunnen zijn dat het gewasbeschermingsmiddelengebruik verhoogd moet worden.   
 
Als er bijvoorbeeld aaltjes op het land worden geconstateerd, moeten deze worden bestreden, 
daar afnemers wereldwijd steeds strengere eisen stellen aan de bloembollen die zij kopen. 
Daardoor kunnen agrarisch ondernemers niet altijd groenbemesters gebruiken of aan strenge 
regelgeving op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen voldoen. Om te voldoen aan de 
fytosanitaire eisen kunnen agrarisch ondernemers soms niet anders dan chemische 
gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. 
 
Daarnaast kunnen groenbemesters ook de biodiversiteit verstoren: ondanks het positieve 
effect dat Japanse haver veel dieren aantrekt, trekt het ook dieren aan die van origine niet in 
dat gebied voorkomen en die juist weer de inheemse dieren verstoren. Maatwerk is dan ook 
noodzakelijk. 
 
Of een ondernemer een samenwerking aan kan gaan met een andere agrarisch ondernemer, 
bijvoorbeeld met een veehouder is afhankelijk van de regio waar het bedrijf is gevestigd. Het 
is namelijk niet altijd mogelijk om samen te werken met een andere onderneming.  
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Tot slot: composteren van eigen organische restromen werkt heel goed en past prima in het 
verbeteren van circulariteit. De wet- en regelgeving is steeds meer een belemmering om dit in 
de praktijk te kunnen uitvoeren. Een recent voorbeeld hiervan is de aanpak van Azolen-
houdende middelen in composthopen.  
 
Mogelijke indicatoren 

• Gevarieerd bouwplan  

• Plan van aanpak en verantwoording afvalstromen (reststromen en hergebruik)  

 

4.3 Anticiperen op klimaatverandering 
De consument is zich meer en meer bewust van de impact van de uitstoot van het broeikasgas 
CO2. Daar waar de verbranding van olie en aardgas de meeste CO2 uitstoot, herstellen 
bloembollen (planten) enigszins de balans door kooldioxide op te nemen. 
 
Welke maatregelen kan de sector nemen? 
De bloembollensector neemt volop maatregelen (indien mogelijk) om klimaatverandering 
tegen te gaan. Energiebesparing via energiezuinige belichting (LED), nieuwe kasconcepten, 
kasmaterialen en het vervangen van de resterende vraag van aardgas door aardwarmte, 
alsmede (duurzame) elektriciteit uit het net en warmte uit biomassa, industrie en kasomgeving 
kunnen de CO2 uitstoot verminderen.  
De sector is volop bezig met innovatie. Voor ieder bedrijf kan dit echter anders zijn aangezien 
er goed moet worden gekeken of de investering die er tegenover staat ook rendabel is. 
Ondernemers kunnen bijvoorbeeld bollen drogen met kaslucht in plaats van via verwarming. 
Een andere innovatieve maatregel dat effect heeft op de CO2 uitstoot zijn 
gelijkstroomventilatoren. Deze zijn frequentie gestuurd en daarmee worden de energiekosten 
gedrukt. 
Door herstructurering door de bouw van nieuwe kassen kan op verschillende manieren 
ingespeeld worden op de energiebesparing. Voorbeelden hiervan zijn levering van warmte met 
hoge dekking en een hogere productie per m2 door in meer lagen boven elkaar te telen. Meer 
energiebesparende investeringen zijn rendabel, de lengte-breedteverhouding wordt optimaler. 
Ook het zelf produceren van waterstofgas (H2) kan een mogelijke maatregel zijn.  
 
Daarnaast is de sector volop bezig om voldoende externe CO2 bronnen te ontwikkelen.  
Het gebruik van ingekochte groene energie (óf deze zelf opwekken) en plaatsen van 
zonnepanelen, windturbines en/of warmtepompen heeft een positief effect op de CO2 uitstoot. 
Ondernemers zien waterstof meer en meer als een interessant element om de sector te 
verduurzamen, al is dit echter nog volop in ontwikkeling.  
 
Bijdrage aan klimaat 
Door bovenstaande maatregelen daalt het verbruik van fossiele brandstoffen, waarmee de 
emissie van broeikasgassen daalt.  
  
Knelpunten 
Gegarandeerd terug kunnen leveren van opgewekte stroom via zonnecollectoren of 
windturbines aan het net om deze investering fiscaal aantrekkelijk te houden én te maken voor 
de agrarisch ondernemers is van groot belang. Op dit moment ervaren ondernemers dit als 
een groot knelpunt omdat zij in diverse gebieden niet terug kunnen leveren aan het net 
vanwege de te beperkte capaciteit. De infrastructuur is niet op orde. Een betrouwbare 
uitvoering van meerjarenafspraken is noodzakelijk om ondernemers te laten investeren waarbij 
fossiele energie afneemt. Opslag van energie is dus een belangrijk punt voor de ondernemer. 
Eventueel kan deze ook een rol spelen voor andere partijen bij de opwekking, verdeling en 
opslag van energie. Momenteel loopt de ondernemer dan ook op tegen én hoge kosten én 
regelgeving die in de weg staat.  
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Bij (grootschalige) plaatsing van zonnepanelen op het land verkleint het totale areaal 
beschikbare bloembollengrond, waardoor er minder ruimte voor is voor de teelten. Wenselijk 
is dat ook kleinere zonne-energieprojecten gebruik zouden kunnen maken van de SDE-
regeling (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie). Nu gaat SDE-subsidie vooral 
naar grotere projecten, waardoor grootschalige zonneparken op land aantrekkelijker en 
waarschijnlijker zijn: dit is nadelig voor het te betelen areaal. Geschikte bollengronden zijn nu 
al schaars, maar uiterst noodzakelijk om de teelt van bollen in een voldoende ruime 
vruchtwisseling te behouden.  
 
Daarnaast zijn verzekeringsbedrijven terughoudend in het verzekeren van panden waarop 
zonnepanelen zijn bevestigd. Dit stimuleert de ondernemer niet om zonnepanelen te plaatsen. 
Ook windenergie wordt binnen veel gemeentes niet gestimuleerd vanwege de mogelijke 
tegenstand van omwonenden. Het vergemakkelijken van het opwekken van energie met 
windmolens en windturbines kan bedrijven stimuleren om in ‘groene’ energie te investeren. In 
de nachten wordt er bij de bedrijven evengoed nog veel stroom gebruikt: het plaatsen van 
windturbines is voor deze bedrijven een interessante investering. Bijkomend voordeel is dat 
wanneer gemeenten soepeler omgaan met het beleid van het plaatsen van windturbines, de 
productie van waterstof rendabeler wordt op dalmomenten.  
 
Waterstof is nog niet haalbaar, er is nog geen goede infrastructuur voor het leveren van 
waterstof en er is vrijwel nog geen praktische kennis in de agribusiness. Ook het aanbod van 
machines dat op waterstof kan draaien is nog te beperkt. Investeringen zijn nog dusdanig 
hoog. Opslag van energie is daarnaast wel een belangrijk punt voor een agrarisch 
ondernemer. Er is in Noord-Holland een pilot gestart om te kijken wat er zoal nodig is om 
waterstof binnen de agribusiness neer te zetten, zo willen de aangesloten partijen de 
energietransitie binnen deze sector versnellen. Noodzakelijk is dat er een goede infrastructuur 
ligt voor het leveren van waterstof in de toekomst en de regelgeving moet op orde zijn.  
 
Tot slot: de weg van productievergroting is slechts beperkt mogelijk omdat de investeringen 
niet altijd bedrijfseconomisch rendabel zijn op de bestaande bedrijven. 
 
Mogelijke indicatoren 

• Reduceren gebruik fossiele brandstof ((elektrische) energiebalans) 

• Broeikasemissie (CO2eq/ha) – Noodzakelijk is om ook de opname van CO2 van de 

gewassen op te nemen hierin 

• Opname stikstof/ -uitstoot – Noodzakelijk is dat er gekeken wordt naar welke vormen 

van stikstof worden uitgestoten en hoe deze te reduceren zijn 

 

4.4 Verbeteren van bodemkwaliteit en beheer 
Welke maatregelen kan de sector nemen? 
De bodem is een belangrijke productiefactor. Bodemvruchtbaarheid, bodemweerbaarheid en 
bodem gezondheid zijn afhankelijk van heel veel te meten factoren. Geen enkel perceel, en 
geen enkele partij is gelijk aan elkaar. De bodemstructuur en het bodemleven zijn naast 
minerale samenstelling van essentieel belang voor een goede bodemkwaliteit. Storende lagen 
en bodemverdichting zijn belangrijke thema’s, evenals de capaciteit van de bodem om met 
extreme weersomstandigheden om te gaan, met andere woorden buffercapaciteit.  
 
Vanuit het oogpunt van het verbeteren van bodemkwaliteit en -beheer zijn er veel aspecten 
die elkaar overlappen. De bloembollensector heeft al vele jaren ervaring in het verbeteren van 
bodemkwaliteit en -beheer en is tot de conclusie gekomen dat verschillende maatregelen 
raakvlakken hebben op diverse punten. Om deze reden zijn er drie categorieën voor het 
verbeteren van de bodemkwaliteit en -beheer gecreëerd: meststoffen, organische stof en 
technologische ontwikkelingen.  
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Meststoffen 
Op het gebied van meststoffen neemt de sector maatregelen. De sector geeft aan dat ze 
meststoffen zo efficiënt mogelijk willen gebruiken, om te voorkomen dat meststoffen in grond- 
en oppervlaktewater terecht komen. Bovendien levert een besparing van meststoffen ook een 
besparing in kosten op voor de teler. Daardoor is het van belang dat er meststoffen 
beschikbaar zijn die passen bij de behoeftes van de teelten. Telers laten regelmatig een 
uitgebreide bodemanalyse uitvoeren, om daarop de bemesting af te stemmen. Organisch 
materiaal (zoals compost, dierlijke mest of vaste ruige mest) verwerkt de sector graag in de 
bodem voor een gezond en actief bodemleven. Voor het gebruik van meststoffen zijn de 
Meststoffenwet, de bijbehorende gebruiksnormen en het besluit gebruik meststoffen voor het 
gebruik van dierlijke en andere organische meststoffen van belang.  
 
Organische stof 
Voor een gezond en actief bodemleven gebruikt de sector diverse mogelijkheden om het 
organisch stofgehalte te verhogen. Dit betreft bijvoorbeeld gebruik van diverse soorten 
groenbemesters. Een groenbemester kan gedefinieerd worden als een gewas dat voor het in 
stand houden of verbeteren van de fysische chemische en biologische bodemvruchtbaarheid 
wordt geteeld. Het gewas levert meestal geen te verkopen of anderszins in de bedrijfsvoering 
te gebruiken product op. Met ongunstige invloeden worden invloeden van regen en wind 
bedoeld (verstuiving, uitspoeling en erosie). Door gebruik van groenbemesters wordt 
organische stof toegevoegd. Deze organische stof is belangrijk in verband met 
bewerkbaarheid, vochtvoorziening, mineralenhuishouding, structuur en bodemleven. De 
vrijkomende stikstof kan door een volggewas worden benut. Welke groenbemester de 
ondernemer kan gebruiken is afhankelijk van teeltdoel, zaaitijd, dekvrucht, grondsoort, 
bouwplan en bodemherbiciden. Tevens passen ondernemers ‘indien mogelijk’ niet-kerende 
grondbewerking toe en ploegen stro onder om het organische stofgehalte te behouden en/of 
te verhogen.  
 
Technologische ontwikkelingen 
De bloembollensector is volop bezig met hoe het anders kan om de bodemkwaliteit en het 
beheer daarvan te verbeteren door middel van techniek. Helaas zijn de resultaten nog te 
minimaal of zijn ze niet toepasbaar voor de gehele sector (alle gewassen).  
De sector kijkt ook of men gebruik kan maken van lichtere werktuigen en/ of lagere 
bandenspanning. Dit kan er voor zorgen dat bodemverdichting wordt beperkt of wordt 
voorkomen. 
 
Bijdrage aan milieu 
Meststoffen 
Een laag verlies van meststoffen of teelten zonder grondontsmetting dragen bij aan 
verbetering van het milieu en de bodemvruchtbaarheid.  
 
Organische stof 
Door jaarlijks een positieve organische stofbalans te realiseren neemt het organische 
stofgehalte in de bodem toe. Het gebruik maken van (groen) compost, dierlijke mest, 
gewasresten of groenbemesters heeft invloed op de organische stof. Een hoger organische 
stofgehalte vergroot de beschikbaarheid van water en lucht voor de plant en verbetert daarmee 
de opname van stikstof en de robuustheid van het gewas. Veel verse (makkelijk afbreekbare) 
organische stof heeft ook een positief effect op het bodemleven en de biodiversiteit. Als 
gewassen vitaler zijn, kan dat ook effect hebben op het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Het kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
verminderen.  
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Technologische ontwikkelingen 
Het gebruik van lichtere werktuigen, zorgt voor minder bodemverdichting. Bodemverdichting 
heeft een negatieve invloed op het bodemleven en daarmee op de bodembiodiversiteit. Door 
lichtere machines en/of een lagere bandenspanning kan bodemverdichting worden beperkt of 
voorkomen. 
 
Knelpunten 
Meststoffen 
Om gewassen vitaler te telen met beter werkende bodems is het perceel-specifieker 
optimaliseren van de voedingswaarden en het bodemleven uitermate belangrijk. Gewassen in 
suboptimale bodems groeien afwijkend en zijn gevoeliger voor ziek en zeer. In die 
omstandigheden is meer chemie nodig om het gewas gezond te houden. Een bijdrage aan de 
gewenste duurzaamheiddoelen is met het toelaten van perceel-specifieke ruimte voor 
optimaliseren van bodemvruchtbaarheid, bodemgezondheid en bodemweerbaarheid sneller 
te behalen. Telers dienen dan zelf en individueel aantoonbaar te maken waarom de 
uitgevoerde bemesting en het bodemherstel noodzakelijk waren. 
Het beleid (richtlijnen fosfaat/ stikstof/ nitraat) met generiek gestelde grenswaarden blijkt nu al 
voor onder andere organische stof, fosfaat en het klei humus complex en ontoereikend op de 
kalkrijke zandgronden aan de kust.  
 
Daarnaast neemt de druk op beschikbare grond voor de teelt van bloembollen toe. Er is te 
weinig teeltgrond aanwezig die zorgt voor optimale condities. Hierdoor zijn de rotaties voor 
vruchtwisseling soms te krap waardoor de ziektedruk groeit. De bodemvruchtbaarheid staat 
hiermee onder druk. De sector zoekt naar nieuwe gronden, bijvoorbeeld door gedeeltelijk 
grond in te polderen. 
 
Organische stof 
Voor de sector is het van groot belang om de organische stof op peil te houden door toepassing 
van vaste mest. Nadeel van vaste mest is dat het moment waarop stikstof (N) en Fosfor (P) 
vrijkomen onzeker is. De huidige mestwetgeving is knellend voor de bloembollensector, omdat 
geen rekening gehouden wordt met de grondsoort. De bloembollensector ziet graag een 
regionaal bemestingsbeleid waar er rekening wordt gehouden met zandgronden met 
verhoogde kans op uitspoeling en andere gronden waar dat geen probleem is. Telers roepen 
dan ook op om de focus van het mestbeleid te veranderen naar veel meer ruimte voor goed 
bodembeheer. Het huidige beleid is ontoereikend en heeft niet het gewenste effect.  
 
Daarnaast ervaren ondernemers ook belemmering bij de N ruimte van huur of teeltpacht. 

Volgens de Dienst Regelingen behoort een perceel land het gehele jaar aan de huurder. Na 

de oogst van bijvoorbeeld tulpen neemt de verhuurder dit perceel weer in gebruik voor de 

inzaai van een groenbemester of voor een landbouwgewas. Omdat het perceel op papier een 

ander toebehoort heeft verhuurder geen N ruimte om dit gewas een startgift te geven. Dit 

belemmerd de ondernemer.  

Een ander knelpunt betreft percelen die in kortlopende pacht worden uitgegeven door o.a. 
overheid (gemeente, provincie) of kerkelijke instellingen. Steeds vaker gaan deze voor het 
hoogste rendement, dat betekent dat de percelen via inschrijving kunnen worden verkregen. 
Gevolg is dat een perceel bij de volgende pachtperiode voor een euro meer naar de buurman 
kan gaan. Dit heeft effect op het doen van investeringen denkend aan grondverbetering, 
drainage of biodiversiteit. 
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Technologische ontwikkelingen 
Lichtere/kleinere machines zijn doorgaans goedkoper dan grotere, maar het duurt wel langer 
om hetzelfde werk uit te voeren. Het gebruik van lichtere machines betekent meestal een 
smallere werkbreedte, dus er is meer tijd nodig voor het bewerken van een hectare. Een lage 
bandenspanning kan alleen toegepast worden op het land, omdat dit bij transport over de weg 
tot bandenschade kan leiden én een hoger brandstofverbruik. Bij werkzaamheden waarbij ook 
regelmatig over de weg gereden moet worden, kan een lage bandenspanning dus praktisch 
gezien alleen worden bereikt met luchtdrukwisselsystemen. De inschatting is dat de maatregel 
tot extra kosten leidt voor arbeid en loonwerk. Bovendien is niet elke machine lichter of kleiner 
te maken, omdat ze voldoende kracht moeten hebben om de werkzaamheden uit te voeren 
(zoals een nettenplanter). 
 
Mogelijke indicatoren 

• Organische stofbalans (+/- % OS)  

• Bodemkwaliteit (bodemleven, bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid) 

 

4.5 Verbeteren van waterkwaliteit en -beheer 
De sector zet sterk in op vermindering van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar 
bodem en water en het gebruik van water. De sector is er zich van bewust dat waterschaarste 
de komende decennia een belangrijk effect van klimaatverandering zal zijn. Vanuit het 
verbeteren van waterkwaliteit en -beheer zijn er vele aspecten die overlappen met verbeteren 
van het bodembeheer en de bodemkwaliteit (paragraaf 4.4.) Onderstaande maatregelen 
hebben iets meer betrekking op het verbeteren van de waterkwaliteit en het beheer daarvan 
dan op het verbeteren van de bodemkwaliteit en het beheer daarvan. Ook hier zijn twee 
categorieën gecreëerd: gewasbeschermingsmiddelen en technologische ontwikkelingen.  
 
Welke maatregelen kan de sector nemen? 
De sector is volop bezig met het verbeteren van de waterkwaliteit. Maatregelen zijn afhankelijk 
van de type bedrijfsvoering.  
Vanaf 2016 zijn er zeven ‘schoon erf schone sloot’ projecten uitgevoerd in zes verschillende 
provincies. In de projecten worden telers bewust gemaakt van de emissieroutes van 
gewasbeschermingsmiddelen van het erf richting het oppervlaktewater en wordt gewerkt aan 
maatregelen die erfemissie tegengaan, om zo schadelijke emissies naar grond en 
oppervlaktewater te voorkomen. Bij de deelnemende bedrijven worden in de erfput na 
deelname aanzienlijke emissiereducties gemeten. In Zuid-Holland is recent een nieuwe groep 
gestart. Het landbouwportaal in Noord-Holland, en vanaf 2022 in het Rijnlandse deel van Zuid-
Holland zijn een logisch vervolg op deze projecten.  
 
De sector gaat zo zuinig mogelijk om met water en probeert als dat kan water te hergebruiken 
door hemelwater (regen, sneeuw, hagel) op te vangen en op te slaan zodat het is te gebruiken 
als gietwater. Bij diverse bollenteelten in het veld wordt drainage aangelegd om op een zo 
goed mogelijke manier gebruik te maken van het beschikbare water. Deze drainage wordt 
jaren later nog gebruikt door de gebruikers van de grond om het grondwaterpeil te 
optimaliseren. Ook het water geven via druppelslangen is een voorbeeld voor het verder 
optimaliseren van watergebruik. In de kassen wordt vaak grond- en/of oppervlaktewater 
gefilterd en geoptimaliseerd en komt het vaak schoner terug in het oppervlaktewater dan dat 
het eruit is gehaald. 
Daarnaast kijkt de bloembollensector naar andere sectoren. Ervaringen uit de glastuinbouw 
kunnen worden benut in de bollenteelt. Het liefst zou de sector willen aansluiten bij bestaande 
projecten/plannen/maatregelen.  
 
Er wordt ook veel aan onderzoek gedaan. Het watermanagementsysteem is vaak niet 
praktisch voor de sector, zeker met de extremen waar de sector mee te maken heeft. Dan 
doelt de sector op verzilting, droogte, overvloed aan water. Puur vanuit dit doel gezien is teelt 
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‘zonder’, of uit - de grond een kansrijke innovatie. De sector onderzoekt op dit moment 
teelttechnieken die hierop aansluiten, zoals in het project “bollencoaster”. Daarmee ontwikkelt 
de sector een nieuw teeltsysteem voor hyacinten en lelies. Het idee is om bollen in slurven 
van afbreekbaar bio-plastic te doen samen met een groeimedium en die slurven in de grond 
te plaatsen. Het doel is om alle milieu-en ziekteproblemen buiten te sluiten. In het groeimedium 
in de slurven zitten ook water en meststoffen. Dit kan een oplossing zijn voor de bedreigingen 
in de teelt, en de milieubelasting sterk terugdringen. Tot nu toe zijn de resultaten nog te beperkt 
om daadwerkelijk toe te passen. Het onderzoek wordt in 2022 afgerond.  
 
Gewasbeschermingsmiddelen 
De bloembollensector maakt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De sector heeft er 
belang bij dat er voldoende gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn om ziekten en 
plagen te kunnen bestrijden. Voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn het 
Activiteitenbesluit Milieubeheer en de Activiteitenregeling Milieubeheer relevant. Daarin zijn 
regels opgenomen over de opslag, de te gebruiken apparatuur en het gebruik (o.a. drift en 
teeltvrije strook). In de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen geregeld.  
Er geldt dus in Nederland een wettelijk regime voor gewasbeschermingsmiddelen. 
Ondernemers voeren maatregelen voor perceel- en erf-emissie, zij gebruiken drift 
reducerende technieken, gesloten vul systemen, werken aan precisiebespuitingen en maken 
een afweging voordat zij gewasbeschermingsmiddelen toepassen. Gebruik van deze middelen 
is alleen toegestaan als de veiligheidsvoorschriften, die op de verpakking staan, worden 
aangehouden. Vanuit de arbodienst zijn er strikte maatregelen om veilig te werken met 
gewasbeschermingsmiddelen. Ondernemer(s) en werknemer(s) zijn bekend met deze 
maatregelen aangezien zij opgeleid zijn om op een verantwoorde manier te werken met deze 
middelen. Tevens is er een licentie vereist voor adviseurs die kennis verspreiden binnen de 
sector. Dit zorgt voor bewustwording van het welzijn van mens, dier en milieu bij het toepassen 
van deze middelen.  
 
De sector zet zich daarnaast volledig in om het gebruik te beperken van chemische middelen 
en zet continue duurzamere middelen in. Hieraan zitten wel beperkingen omdat buitenlandse 
afnemers strenge fytosanitaire eisen stellen.  
De sector neemt al maatregelen om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het 
grondwater, sloten of rivieren terecht komen. De sector hanteert een spuitvrije zone van 1,5 
meter en past het LDS systeem (lagedoseringssysteem) toe.  
 
In 2019 is een PPS (Publiek-Private Samenwerking) Milieu-indicator gewasbescherming (MIG) 
gestart om op een integrale manier de effecten te beschrijven van de toegepaste 
gewasbeschermingsmiddelen (zoveel mogelijk de impact op milieu en biodiversiteit). Deze 
sluit aan bij de behoeften en wensen van de sector, markt en maatschappij. Als deze PPS eind 
2022 is afgerond is het mogelijk de impact van een teelt op een eenduidige en transparante 
manier te kunnen berekenen.  
 
Technologische ontwikkelingen 
De sector zet actief in op technologische ontwikkelingen. Zo wordt er bijvoorbeeld ingezet om 
drift bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren dat ten goede komt aan 
de kwaliteit van het oppervlaktewater. Verder wordt gekeken naar mogelijk nieuwe technieken 
waaronder het desinfecteren van bollen. Een vorm van desinfectie is de toepassing van ECA-
water (Elektro Chemical Activated). Door water met een zoutoplossing te behandelen in een 
elektrolytische cel ontstaat een oplossing die ontsmettend werkt op bijvoorbeeld schimmels, 
bacteriën en virussen op tulpenbollen - waaronder het TVX.  
Er wordt vanuit de sector ook gekeken naar een innovatievere manier van bolontsmetting zoals 
het aanbrengen van gewasbeschermingsmiddelen door middel van schuimen en coaten ter 
vervanging van douchen en dompelen.  
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Mechanische onkruidbestrijding kan mogelijk ook een bijdrage leveren voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. De sector onderzoekt dan ook op dit moment of er 
mogelijkheden zijn voor mechanische onkruidbestrijding, zoals schoffelen.  
 
Bijdrage aan milieu 
Gewasbeschermingsmiddelen 
Gewasbeschermingsmiddelen zorgen voor een kwalitatief goed eindproduct. Tegelijkertijd 
kunnen ze ook negatieve effecten hebben op de omgeving. Het verminderen van het gebruik 
van chemische gewasbeschermingsmiddelen door in te zetten op natuurlijkere oplossingen 
heeft ieders voorkeur, mits die kennis en mogelijkheden beschikbaar zijn. 
 
Daarnaast, met bovenstaande maatregelen probeert de sector reductie in de milieubelasting 
van onder meer het oppervlaktewater te bewerkstelligen. Aldus: door het verminderen van uit- 
en afspoeling van meststoffen en  door het opvangen en vervolgens zuiveren of hergebruiken 
van het oppervlaktewater.  
 
Technologische ontwikkelingen 
De sector zet actief in op technologische ontwikkelingen. Zo wordt er bijvoorbeeld ingezet om 
drift bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren dat ten goede komt aan 
de kwaliteit van het oppervlaktewater. 
De sector doet daarnaast onderzoek naar de vermindering van op afspoeling naar erf en sloot. 
Denk hierbij aan nieuwe methoden voor het desinfecteren van bollen, door toepassing van 
ECA-water.  
Daarnaast onderzoekt de sector op dit moment de mogelijkheden van mechanische 
onkruidbestrijding, wat effect kan hebben op het gebruik van middelen.  
 
Knelpunten 
Gewasbeschermingsmiddelen 
Het aantal beschikbare gewasbeschermingsmiddelen om de kwaliteit te kunnen waarborgen 
krimpt jaarlijks. Chemische middelen verdwijnen, terwijl er weinig nieuwe (groene) middelen 
op de markt komen om dit gat te vullen. Daarentegen hebben de agrarisch ondernemers 
steeds met strengere fytosanitaire eisen te maken. Vooral op het gebied van virusnormen 
leggen importerende landen de lat steeds hoger. Om aan deze eisen te voldoen kunnen 
bedrijven soms niet anders dan gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. 
 
De beoordelingscapaciteit van het Ctgb (College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden) ervaren de telers op dit moment onvoldoende. Zij 
zijn van mening dat de beoordelingscapaciteit moet worden uitgebreid, met name voor laag-
risico stoffen en groene middelen. Zij willen dat deze middelen sneller toegelaten worden.  
Daarnaast geven ondernemers aan dat het LDS (Lage Dosering Systeem) systeem niet 
toepasbaar is binnen het middelengebruik, ondanks de milieuvriendelijke toepassing. Reden 
is dat niet alle middelen nog gebruikt kunnen en mogen worden met dit systeem. Het etiket 
geeft deze informatie. Hiervoor is vanuit de middelenfabrikanten nader onderzoek nodig. 
Wanneer er is aangetoond dat het een milieuvriendelijkere toepassing is voor een middel, dan 
kan het Ctgb toestemming geven om het middel toe te passen via LDS. De sector zou graag 
willen zien dat ze deze middelen sneller beoordelen. Ook zijn er milieuvriendelijke 
alternatieven, die nu niet toegelaten zijn in bloembollen maar wel in anderen teelten. De sector 
wil dit alles graag anders zien om bij te kunnen dragen aan duurzaamheidsdoelen. Daarbij is 
ook gelijke concurrentie en wetgeving (het level playing field) voor bloembollenbedrijven 
binnen de EU een groot aandachtspunt. 
 
Technologische ontwikkelingen 
De mogelijkheid tot de andere vorm van desinfectie, de toepassing van ECA-water (Elektro 
Chemical Activated) is helaas nog niet voor ieder gewas (iedere teelt) toepasbaar en dus ook 
niet voor ieder bedrijf.    
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De mogelijkheden tot mechanische onkruidbestrijding zijn nog te minimaal. In jaren met veel 
neerslag is mechanische onkruidbestrijding niet goed mogelijk. De kosten liggen te hoog en 
het is nog niet goed uitvoerbaar voor bolgewassen omdat het risico op plantschade te groot 
is. Dit heeft effect op de kwaliteit van de gewassen en daarmee op de prijs voor de producten.  
 
Conclusie: alternatieven methoden en technieken zijn nog onvoldoende beschikbaar en als 
deze er wel zijn, zijn ze te duur. De sector heeft tijd nodig om dit verder te kunnen ontwikkelen. 
 
 
Mogelijke indicatoren 
De mogelijke indicatoren zoals die zijn geschetst in paragraaf 4.4 dragen tevens bij aan het 
verbeteren van waterkwaliteit en -beheer. Onderstaande mogelijke indicatoren hebben een 
verband met verbeteren van waterkwaliteit en -beheer. 

• MIG (milieulast indicator gewasbescherming)  

• Wateropvang (bijv. opvang van hemelwater) 

• Verbeteren van regionaal waterbeheer 

• Waterkwaliteitsmetingen 

 

4.6 Versterken van functionele agrobiodiversiteit  
Welke maatregelen kan de sector nemen? 
Functionele agrobiodiversiteit is het versterken van het natuurlijke vermogen om ziekten en 
plagen te beheersen in cultuurgewassen door de biodiversiteit te stimuleren. Het gaat over alle 
biodiversiteit op en rondom het bedrijf, die direct of indirect een rol speelt bij de ondersteuning 
van teelten. De sector kan diverse maatregelen voor het versterken van de agrobiodiversiteit. 
De percelen met voorjaarsgewassen zijn vaak geschikte broedplekken omdat er in het voorjaar 
een grondbewerking plaats vindt. Het is van belang dat er regionaal wordt gekeken naar de 
diverse sectoren. Niet alle maatregelen passen bij een gebied en dit kan ook de biodiversiteit 
verstoren. Ook heb je binnen de bloembollensector te maken met een reizende bollenkraam. 
Het is van belang dat het beleid hier rekening mee houdt.  
Ondernemers zoeken soms een samenwerking op met natuurverenigingen om kennis te 
vergaren en om gezamenlijk maatregelen te treffen. De volgende maatregelen kunnen worden 
genomen door de sector. Voorwaarde is wel dat dit niet ten koste gaat van productiegrond. 
Tevens moeten de maatregelen die genomen worden passen binnen het gebied en functioneel 
zijn.  

• Groenbemesters telen die positieve effecten hebben op de (bodem)biodiversiteit na de 
teelt van bollen. 

• Slootkanten langer laten staan en pas later in het seizoen maaien. Dit geeft meer leven 
en bloei van planten en een aantrekkingskracht voor insecten. 

• Aanleg van natuurlijke kruiden- en bloemenranden rond percelen of kassen die tevens 
positief moeten werken voor de teelten op het perceel of in de kas. 

• De aanwezigheid van landschapselementen of de aanleg ervan. 
Landschapselementen kunnen zijn: plaatsen van bomen, struiken en hagen rondom 
de bedrijven/percelen.  

• Plaatsen en/ of aanleggen van nestkasten en schuilplaatsen voor bijvoorbeeld vogels, 
insecten, egels en vleermuizen 
 

Bijdrage aan het milieu 
Bloeiende akkerranden hebben een positief effect op insecten.  
Door het plaatsen van nestkasten voor bijvoorbeeld torenvalken, kerkuilen of kleinere vogels, 
zoals mussen en mezen, wordt de instandhouding van deze vogels gestimuleerd. 
Dit wordt onder meer in beeld gebracht door vogeltellingen (via bijvoorbeeld agrarische 
natuurvereniging Geestgrond), bodemmonsters en mogelijk kan er ook meegedaan worden 
aan bijvoorbeeld de nachtvlindertellingen.  
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Knelpunten 
Geen bedrijf is hetzelfde, niet alle maatregelen kunnen toepasbaar zijn op ieder 
bloembollenbedrijf aangezien je veelal te maken hebt met een reizende bollenkraam. 
Daarnaast kunnen bloeiende akkerranden ook een negatief effect hebben op het voorkomen 
van plaaginsecten bijvoorbeeld trips. Deze kan een agrarisch ondernemer economisch gezien 
alleen bestrijden met gewasbeschermingsmiddelen. 
 
Begroeiing langs kassen of akkers kan zorgen voor te veel schaduw, zodat de teelt minder 
goed groeit en daarmee een verlaagde opbrengst realiseert.  
Er zijn geen knelpunten voor het plaatsen van nestkasten, deze maatregel is inpasbaar op alle 
soorten bedrijven en heeft geen noemenswaardige invloed op de verdere bedrijfsvoering. 
 
Mogelijke indicatoren 

• Landschapselementen (kruidenmengsels)  

• Stimulering fauna (aanwezigheid vogels, vlinders, zoogdieren, amfibieën en insecten) 
 

4.7 Bevorderen plantgezondheid 
Welke maatregelen kan de sector nemen? 
De sector doet op dit moment onderzoek naar een zogenoemde éénrichtingssysteem waarbij 
wordt gestart met schoon uitgangsmateriaal dat versneld wordt doorgekweekt onder 
beschermde en optimale omstandigheden om vervolgens buiten te worden afgeteeld. Dit 
onderzoek heet “Fundamentele systeemsprong’. Hiermee wordt voorkomen dat ziekten en 
plagen telkens worden meegenomen in een volgende teelt, echter zijn de resultaten tot nu toe 
nog niet toepasbaar in de praktijk.  
 
Een gezond bodemleven geeft ook een gezond plantleven, wat leidt tot minder stress bij de 
plant. Een gezond bodemleven en voldoende organische stof in de bodem is de beste basis 
om een teelt te beginnen. Voldoende aanwending van compost en ruige mest is hiervoor 
essentieel. Wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld door wet- en regelgeving en/of 
weersomstandigheden, dan worden de gronden in Nederland steeds armer. Arme grond heeft 
een sterk verminderde weerbaarheid tegen ziektes en plagen en zorgt voor aanmerkelijk 
minder binding van de essentiële elementen fosfaten en stikstof. De gewassen kunnen 
hierdoor niet meer goed groeien en zijn niet gezond.  
Het telen van resistentere gewassen kan een positieve bijdrage leveren aan de doelstelling 
‘bevorderen plantgezondheid’.   
 
Ook het toepassen van IPM (geïntegreerde gewasbescherming) is gericht op het beheersen 
van ongewenste plantengroei (onkruid), ziekten, insecten en ander ongedierte door een 
combinatie van culturele, fysische, biologische en chemische methoden die kosteneffectief, 
milieuvriendelijk en sociaal aanvaardbaar zijn. In veel gevallen zorgt geïntegreerde 
gewasbescherming ook voor verlaging van de teeltkosten, terwijl de opbrengsten hoog zijn én 
van een goede kwaliteit. Daardoor zorgt IPM ook voor financiële duurzaamheid. 
 
Bijdrage aan het milieu 
Telers hebben een gereedschapskist met effectieve middelen en maatregelen nodig waarmee 
ze de plantweerbaarheid verhogen en de kwaliteit van hun bollen kunnen waarborgen. 
Wanneer er gewassen weerbaarder kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld door CRISPR-Cas, 
dan zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Een gezamenlijk doel is een zo goed 
mogelijke plantgezondheid; dat is het beste voor het milieu en voor de teler.  
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Knelpunt 
Er is op dit moment veel regulering van nieuwe veredelingstechnieken (o.a. CRISPR-Cas) 
waardoor er een lange periode zit tussen kruising en marktintroductie. Het kost veel tijd voordat 
bollen bloeien na de eerste kruising en bollen vermeerderen zich traag. In een gewas als tulp 
duurt het minimaal 15 jaar voordat een nieuw ras verkoopbare bollen oplevert. 
Plantgezondheid op korte termijn betekent dan ook vooral verbeteringsmogelijkheden van 
bodemvruchtbaarheid toestaan (aanwenden compost en dierlijke mest) en voor langere 
termijn het inzetten op veredeling of andere vormen van verbetering van planten. 
 
Mogelijke indicatoren 

• Gebruik resistentere gewassen 

• Bevorderen plantgezondheid (IPM maatregelen) 
 

5. Noodzakelijke veranderingen voor het beleid 
De sector heeft een aantal noodzakelijke veranderingen aangegeven voor het huidige beleid 
om kringlooplandbouw te stimuleren. De noodzakelijk veranderingen staan hieronder 
weergegeven.  
 

• Samenwerken aan het behalen van doelen in plaats van opleggen van steeds meer 
maatregelen en verboden, die elkaar ook nog vaak tegenspreken; 

• Een langetermijnvisie van minstens tien jaren in wet- en regelgeving. Voorkomen van 
knelpunten tussen de nationale, regionale en Europese wet- en regelgeving; 

• Een opzet en uitvoering van meerjarenafspraken bijvoorbeeld op energie, zoals die tot 
2015 zeer succesvol zijn geweest;  

• Specifieke regelgeving per sector, in ons geval de bloembollensector;  

• Er is behoefte aan een regionaal beleid toepasbaar op ieders bedrijfstype; 

• Gelijke concurrentie en wetgeving (level playing field) voor bloembollenbedrijven 
binnen de EU; 

• Bescherming van de Nederlandse bloembollenteelt tegen bedreigingen vanuit het 
buitenland (nieuwe ziekten en plagen); 

• Laten vervallen van het kleine-teeltendefinitiesysteem dan wel uitbreiding van het 
begrip kleine teelten naar lelie en tulp, de hele sierteelt of hele bloembollenteelt;  

• Verander de focus van het mestbeleid naar ruimte voor goed bodembeheer; 

• Gewenst gedrag belonen en vergoeding voor het leveren van ecosysteemdiensten; 

• Er is behoefte bij telers aan vrijstellingen en goede subsidieregelingen, sectoraal maar 
ook regionaal gericht.  

• Géén onnodige regulering van nieuwe DNA (veredeling) technieken (CRISPR-Cas)  
 

6. Algemene aanbeveling 
Het meetbaar maken van duurzame prestaties van kringlooplandbouw binnen de 

bloembollensector (open teelten) is niet eenvoudig, gezien de diversiteit van de bedrijven. 

Sommige bedrijven voeren meerdere bedrijfsactiviteiten uit, hebben naast de teelt van 

bloembollen ook een broeierij -, handels - of akkerbouwtak. Ook zijn er bedrijven die andere 

gewassen telen gedurende het jaar. Daarnaast heeft ook de ligging (regio) zijn unieke 

aandachtspunten en dan is er nog niet gesproken over de teelt van bloembollen, want er zijn 

bijvoorbeeld grote verschillen tussen tulpen en lelies, en voorjaars- en zomerbloeiende 

bolgewassen.    
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Daarnaast bleek dat sommige mogelijke indicatoren sterk worden beïnvloed door 

ontwikkelingen buiten het eigen bedrijf, bijvoorbeeld door afspraken tussen het agrarisch 

bedrijfsleven en de overheden. De invloed van de individuele teler is beperkt. De vraag in dit 

kader is of alleen het opstellen van indicatoren op bedrijfsniveau -onafhankelijk van de 

definitie- de weg is om de kringloopdoelen te behalen. Gezien de aard van veranderingen die 

plaats moeten vinden, is het zinvol om de knelpunten die de sector op dit moment ondervindt 

ook sectoraal aan te kaarten, bijvoorbeeld via sectorale overleggen en in sectorplannen. 

Afstemming op sectoraal niveau, regionaal niveau en bedrijfsniveau is nodig om de doelstelling 

van het project “Meetbaar maken of een agrarische onderneming presteert op het gebied van 

kringlooplandbouw” te waarborgen. Daarom is in deze gebiedspilot ook gekeken naar de 

sectorale plannen en visies die al ontwikkeld zijn. Het beleid moet ervoor zorgen dat 

bloembollentelers streven naar het behalen van kringloopdoelen. Het gaat ons niet helpen als 

de overheid op de stoel gaat zitten van de ondernemer. Geef ruimte aan ondernemers is de 

boodschap! 

Daarnaast is het ten zeerste aan te bevelen om enkele variabelen mee te nemen in de 

kringloop KPI’s. De volgende variabelen zijn van belang: type bedrijf, het gewas, teeltgebied 

(regio), het afzetgebied, enzovoort. Daarnaast is het van belang dat er rekening gehouden 

wordt met onder andere de gerealiseerde besparingen op de kringloopdoelen tot dusver.  

7. Aanbeveling vervolg project 
Door de grote verscheidenheid in de bloembollensector is het een grote uitdaging om KPI’s te 
formuleren die voor alle ondernemers van belang zijn. Met inbreng vanuit de praktijk kan er 
een juiste set geformuleerd worden waarbij knelpunten grotendeels al vooraf in beeld kunnen 
worden gebracht. Het is dan van belang dat er een pilot start met minimaal 15 ondernemers 
die de KPI’s in de praktijk testen op bedrijfsniveau.  
 
De volgende criteria worden gesteld aan de ondernemers:   

• De deelnemende bedrijven opereren op MKB-niveau;  

• Een vertegenwoordiging vanuit diverse gebieden gezien de regionale verschillen 
(grondsoorten: zand, klei, gemend); 

• Een gevarieerde samenstelling van bedrijven, gezien de grote verscheidenheid in 
bedrijven. De bloembollensector telt drie soorten bedrijfstypen: 1) Telers, 2) 
Teler/broeier en 3) Broeiers. Naast deze drie traditionele bedrijfsvormen in de 
bloembollensector zijn er ook bedrijven welke nog andere activiteiten ontplooien in 
sectoren als: akkerbouw-, veehouderij-, handel, en tevens teelt van zomergewassen 
en vaste planten.   

Bij het testen van een eerste onderbouwde set KPI’s kunnen drempel- en streefwaarden 
worden bepaald. Daarbij is het van belang dat de integraliteit en de samenhang tussen de 
KPI’s wordt geborgd. Aan de hand daarvan kan een goed beloningssysteem worden 
gedefinieerd om voorlopers in de bloembollensector te stimuleren.  

• Streefwaarden zijn die waarden waarbij er sprake is van het ecologisch optimum voor 
het functioneren van de bloembollensector, en die mogen worden opgevat als de stip 
op de horizon: de ideale, optimale situatie.  

• Drempelwaarden zijn de waarden waarbij ervan wordt uitgegaan dat de huidige situatie 
er niet verder op achteruitgaat. Vanaf de drempelwaarde is er sprake van een positief 
effect op de kringloopdoelen. 

Het vertrekpunt voor het stellen van drempel- en streefwaarden zijn de kringloopdoelen die 
gehaald dienen te worden. Het gaat dan om sociaal-maatschappelijke doelen, om circulariteit, 
om klimaat, bodem-, water- en luchtkwaliteit, biodiversiteit en plantgezondheid.   
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Beloningsregeling 
In het KPI project is een aantal malen genoemd dat een pilotgroep een beloningsregeling 
ontwikkelt en test in 2022. Uit de eerste ronde gebiedsgesprekken bleek al snel dat er naast 
een financiële beloning een sterke behoefte is om op regionaal vlak via regelgeving 
(vrijstellingen) beloningen te definiëren. Dit omdat de verschillen in inkomsten voor een perceel 
bloembollen enkele tonnen in euro’s kunnen bedragen; het is de telers er veel aan gelegen 
om zelf zoveel mogelijk invloed te hebben om een goede teelt te combineren met de 
kringloopdoelen. Vrijstellingen helpen daarbij. 
 
Voorafgaand aan de landelijke pilot 
Voorafgaand aan deze landelijke pilot is het van belang dat de beleidsmakers en telers die 
meedoen aan de pilot kennis hebben genomen van dit document. Ook is het daarnaast van 
belang dat kennis, onderzoek en integraal advies gekoppeld worden aan de KPI-aanpak. Door 
gezamenlijk op te trekken met partners kan er zo goed mogelijk resultaat worden geboekt. De 
KAVB blijft dan ook graag op de hoogte van de voortgang van dit onderzoek.   
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