Gezonde Bollen,
Bloeiende Sector

Actieplan
Duurzame
Bloembollensector

Stevige ambities
Als beeldbepalende sector voor Nederland
zijn we gewend om met onze bloembollen
en bolbloemen in het middelpunt van
de belangstelling te staan. De tulp staat
symbool voor ons land, onze lelies gaan
met honderden miljoenen naar Azië en
onze meest bekende tentoonstelling trok
dit jaar voor het eerst meer dan één miljoen
nationale en internationale bezoekers. Als
KAVB zetten we ons al ruim anderhalve
eeuw in voor de bloembollensector. We
zijn de oudste agrarische vereniging van
ons land en — waar we trots op zijn — we
hebben ook de hoogste dekkingsgraad van
alle agrarische verenigingen.

In de periode 1995-2011 is de
milieubelasting met 80% afgenomen.
Adel verplicht. Ook op het gebied van duurzaamheid is de KAVB al vele jaren actief. In
de jaren 80 van de vorige eeuw liep de sector voorop met het vrijwillig instellen van
teeltvrije zones. In 1989 werd het Milieuplatform Bloembollensektor opgericht en al
in 1995 werd de eerste meerjarenafspraak
energie gesloten met de overheid.
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Er zijn grote resultaten geboekt met het
terugdringen van het totale gebruik van
chemische gewasbeschermingsmiddelen en
van de daaraan verbonden milieubelastingpunten. In de periode 1995-2011 is de milieubelasting met 80% afgenomen. De sector
gebruikt nu minder chemische middelen,
minder water, minder mineralen en minder
energie dan ooit tevoren.
Desondanks hebben wij nog steeds stevige
ambities. We willen een duidelijke koploper
zijn op het gebied van duurzaamheid in agrarisch Nederland en daarmee in de wereld.
In dit actieplan zetten we uiteen hoe wij
als KAVB anno 2014 werken aan een duurzame bloembollensector. We geven hiermee
onze inkleuring aan de nota ‘Gezonde groei,
duurzame oogst’ die het Rijk in 2013 heeft
vastgesteld. Dat we hierbij verdergaan dan
de door de overheid gestelde normen past
bij onze ambities. We nodigen u graag uit
om met ons mee te doen.

René le Clercq
Algemeen voorzitter KAVB

Levende bodem
De bodem is de belangrijkste productiefactor van
de teler. Een gezonde teelt begint bij een levende
bodem. Daarom zet de sector in op goede monitoring, langjarige investeringen in de bodem, het
verhogen van het gehalte aan organische stof,
biologische alternatieven voor grondontsmetting
en ontwikkeling van kennis over de bodem bij de
telers. De KAVB werkt hiervoor samen met verschillende kennispartijen en gebruikt praktijknetwerken van telers om ervaring te delen. Een belangrijk uitgangspunt is dat een gezonde bodem
niet alleen allerlei ziekten en plagen helpt voorkomen, maar ook leidt tot een betere opbrengst.

Meten is weten
De basis voor duurzaam bodembeheer ligt bij het
bemonsteren van percelen, zodat telers weten
wat de stand van zaken is in de bodem. Zij kunnen hun gronden dan gericht behandelen op basis
van een meerjarenplan. Bij de huur van gronden
kunnen telers bepaalde besmettingen vermijden
als de grond voor aanvang van de huur wordt
getest. Waar de prijs van percelen in Nederland
nu nog alleen wordt bepaald door de locatie, zou
ook de kwaliteit van de grond in de prijs tot uitdrukking moeten komen. De KAVB werkt samen
met een onderzoeksbedrijf om haar leden te stimuleren om grondmonsters te nemen.

Alternatieven voor
grondontsmetting
Bij de teelt van bloembollen is het soms noodzakelijk om de grond te ontsmetten om grondgebonden ziekten te bestrijden. Het stengelaaltje is
bijvoorbeeld een quarantaineorganisme en moet
volgens Europese richtlijnen worden bestreden. Ook andere aaltjes kunnen ernstige schade
toebrengen aan het gewas en moeten in toom
worden gehouden. Grondontsmetting vindt in
de sector deels plaats door inundatie, het onder
water zetten van het land. Deze methode is niet
alleen biologisch, maar zorgt ook voor ecologische meerwaarde door het bieden van een voedselplaats voor vogels. Inundatie is echter alleen
mogelijk op bepaalde grondtypen. Waar inundatie niet mogelijk is, wordt chemische grondontsmetting toegepast. De KAVB wil graag inundatie
op meer plaatsen mogelijk maken en chemische
grondontsmetting vervangen door biologische alternatieven.
Voor het breder kunnen inzetten van inundatie
werkt de KAVB onder meer samen met een innovatief bedrijf op het gebied van mobiele waterkeringen. Hoewel bedoeld om overstromingen
tegen te gaan, zouden deze rubberen dammen
ook gebruikt kunnen worden om percelen te inunderen. In 2014 is hiervoor het eerste proefveld
aangelegd. Als de proef succesvol blijkt en als de
methode ook financieel haalbaar wordt, dan kan
er op grotere schaal worden geïnundeerd.
Daarnaast werkt de KAVB samen met andere
agrarische organisaties en private partijen aan
onderzoek naar een biologische methode van
grondontsmetting. Hiermee kunnen aaltjes en
andere schadelijke (quarantaine)organismen op
milieuvriendelijke wijze worden bestreden. Het
onderzoek wordt gestart in 2014 en zal naar verwachting voor 2018 resultaten opleveren waarmee in de praktijk gewerkt kan gaan worden.
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Groene
gewasbescherming
Ons uitgangspunt is dat bloembollen gezond
moeten zijn en moeten blijven wanneer zij de
keten doorlopen van veredelaar naar consument.
Ziekten en plagen moeten zoveel mogelijk worden vermeden in plaats van bestreden. Dat begint bij het kweken van resistente rassen en het
investeren in een levende bodem. Mocht er toch
bestrijding plaats moeten vinden, dan het liefst
op fysische, mechanische of biologische wijze.
Waar chemische gewasbeschermingsmiddelen
noodzakelijk blijven, dan graag middelen op basis
van natuurlijke stoffen en met een zo efficiënt
mogelijk gebruik. De KAVB werkt samen met ondernemers en andere partners hard aan al deze
ontwikkelingen.

Resistente rassen
De basis van het bloembollenvak ligt in de veredeling, waar al sinds de 16e eeuw onafgebroken
wordt gewerkt aan het kweken van nieuwe rassen. Het ontwikkelen van een nieuw tulpenras
duurt gemiddeld 25 jaar en is dus een zaak van
lange adem.
Naast een nieuwe kleur, een sterke steel en een
goed vaasleven wordt al decennia geselecteerd op
resistentie. De KAVB streeft naar bloembollen die
resistent zijn tegen meerdere veelvoorkomende
aandoeningen. Sterkere bollen groeien beter en
worden minder snel ziek. Resistente rassen dragen daarmee bij aan een vermindering van het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Met moderne technieken wordt in Wageningen
al sinds de eeuwwisseling gewerkt aan een genetische kaart met merkers die resistentie voor
bepaalde ziekten aangeven. Met behulp van deze
merkers kunnen tulpen sneller worden geselecteerd met specifieke aandacht voor bepaalde
resistenties. Het onderzoek wordt gefinancierd
door telers en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Ook is er in Wageningen een
professor aangesteld die onderzoek doet naar de
fysiologie van bloembollen, deels op kosten van
de sector en deels op kosten van de overheid.
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De KAVB zoekt naast het lopende onderzoek ook
naar andere wegen om de veredeling te versterken. De KAVB heeft contact met verschillende
kennispartijen om de invloed en de impact van
biotechnologie op de bloembollensector te vergroten.

Nieuwe blik op reiniging
In de bloembollensector is decennialang gebruikgemaakt van Formaline (werkzame stof: formaldehyde) voor het ontsmetten van bollen, al dan
niet in combinatie met andere chemische middelen. Formaline werkt uitstekend, is goedkoop
en wordt in de hele wereld breed toegepast in de
industrie, medische sector en de landbouw. Formaline kan echter boven een bepaalde drempelwaarde schadelijk zijn voor de gezondheid van
mensen die ermee in contact komen. Daarom
laat de KAVB al jarenlang onderzoek verrichten
naar alternatieven. Dat heeft tot op heden nog
geen vergelijkbaar alternatief opgeleverd. Om een
doorbraak te creëren heeft de KAVB onlangs een
nieuwe richting ingeslagen met inzet op twee
sporen: 1) toepassing in een afgesloten ruimte
waar geen sprake is van blootstelling; en 2) een
nieuw middel in combinatie met aanpassingen in
het bedrijfsproces. De KAVB wil dat de sector in
2018 op een nieuwe, veilige en milieuvriendelijke
wijze bollen kan reinigen.

Veilige bewaring
Als bloembollen zijn opgeslagen in een bewaarcel hebben aanwezige plagen enkele maanden de
tijd om hun slag te slaan. Om dit te voorkomen
worden de bollen bij aanvang van de bewaring
behandeld met chemische middelen. De KAVB
zet in op een chemievrije bewaring op basis van
CATT (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) waarbij bollen met hete lucht worden

behandeld in een afgesloten ruimte met een hoog
CO2-gehalte en een laag zuurstofgehalte. De KAVB
participeert sinds 2013 in het CATT-onderzoek dat
wordt uitgevoerd binnen de Topsector Tuinbouw
& Uitgangsmaterialen. CATT zou al in 2016 kunnen worden toegepast voor tulpen en hyacinten
voor de bestrijding van stengelaaltjes en trips. Als
het onderzoek voor deze twee gewassen succesvol is, zal het worden uitgebreid naar meer gewassen en meer toepassingen.

Biologische
bestrijders
Naast de inzet van
groene middelen werkt
de KAVB ook aan het
ontwikkelen van andere duurzame maatregelen. Een belangrijke
onderzoeksrichting bestaat uit het inzetten
van biologische bestrijders. Met name op het gebied van de bestrijding
van mijten is afgelopen jaren veel onderzoek gedaan. Voor de bloembollenteelt gaat het dan in
de eerste plaats om de tulpengalmijt die elk jaar
weer een bedreiging vormt voor de oogst. Er is
inmiddels een roofmijt gevonden die deze tulpengalmijt goed bestrijdt. Deze roofmijt is klein genoeg om diep in de bol te kunnen kruipen om zo
de ook de laatste tulpengalmijt te kunnen verorberen. Dat is belangrijk omdat bij de export van
bloembollen vaak wordt gewerkt met nultoleranties voor bepaalde plagen.
Biologische
Een methode die voor
99% werkt is dan voor 0%
bestrijding
effectief.
tulpengalmijt
Voordat deze roofmijt in de praktijk kan worden
ingezet, dient er nog nader onderzoek plaats te
vinden naar alternatieve voedselbronnen. Ook
als er tijdelijk geen of weinig tulpengalmijten
beschikbaar zijn, moet de roofmijt namelijk wel
overleven. Dat is ook een noodzakelijke voorwaarde om de roofmijt in grote aantallen te kunnen kweken. Voor de uiteindelijke implementatie zijn inmiddels al bedrijven gevonden die de
roofmijt willen distribueren en inzetten. De KAVB
werkt samen met andere partijen om het nadere
onderzoek mogelijk te maken met als doel een
marktintroductie in 2016.
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Green Deal Groene
Gewasbeschermingsmiddelen
In de Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen zijn afspraken gemaakt tussen primaire
sector, handel, industrie en overheid over het versneld op de markt brengen van groene gewasbeschermingsmiddelen. Het gaat om middelen van
natuurlijke oorsprong of om middelen die identiek zijn aan een natuurlijke stof en die een laag
risico kennis voor mens, dier, milieu en zogeheten
niet-doelwit organismen. De KAVB inventariseert
de wensen van de bloembollensector en overlegt
met LTO Nederland over de aanvragen voor de
groene gewasbeschermingsmiddelen. Het streven
is om in 2018 minstens twee middelen beschikbaar te hebben voor de bloembollensector via
deze Green Deal.

Efficiënt gebruik
gewasbeschermingsmiddelen
Er is een spanningsveld tussen de wens om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken en
de noodzaak om bloembollen te beschermen tegen allerlei ziekten en plagen. De KAVB zet in op
preventieve maatregelen en chemievrije bestrijding van ziekten en plagen, maar ook op zo efficiënt mogelijk gebruik van chemische middelen
waar geen alternatieven zijn.
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De KAVB werkt samen met Incotec, wereldspeler op het gebied van zaadbehandelingen, aan het
coaten van bloembollen. Door de bollen te coaten
hoeven er minder chemische middelen te worden gebruikt en is er minder kans op de emissie
van middelen. Dit onderzoek is gestart in 2013 en
wordt ook in 2014 en 2015 voortgezet. De eerste
resultaten zijn veelbelovend en wijzen in de richting van een reductie van middelengebruik van
70%. Implementatie zou al vanaf 2016 kunnen
plaatsvinden.

Ketenaanpak
met certificering
De KAVB werkt samen met andere sectororganisaties aan verduurzaming van de hele sierteeltketen. De primaire sector overlegt daarvoor met
de handel, de retail en met maatschappelijke organisaties.

Nieuw initiatieven
geborgd met certificering
Nieuwe initiatieven worden geborgd met certificering om afnemers garanties te kunnen bieden.
De KAVB werkt momenteel met MPS en Milieukeur aan een nieuwe certificering voor bloembollen. Binnen de nieuwe certificering is onder meer
aandacht voor de bijvriendelijkheid van producten. Naar verwachting zal deze nieuwe certificering in 2016 in de markt kunnen worden geïntroduceerd.

Schoon water
Vergaande driftreductie
Aanpakken erfemissies
Zuiveren reinigingswater
De kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland moet en kan verbeterd worden. Een
belangrijk doel is om de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater
drastisch te verminderen. Dit vloeit ook voort uit
de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het aantal normoverschrijdingen dient in 2018 met 50% te zijn
teruggebracht en in 2023 met 90%. De KAVB is
voor de bloembollensector aanmerkelijk ambitieuzer en streeft naar een reductie in 2018 met
75% en in 2023 met 98%.*) De sector gaat deze
reductie realiseren met het toepassen van driftbeperkende spuittechnieken, het aanpakken van
erfemissies en het zuiveren van reinigingswater.
Daarnaast werkt de KAVB aan het terugdringen
van nutriënten in het oppervlaktewater.

Driftbeperkende
spuittechnieken
De nieuwe wettelijke eis voor driftreductie wordt
per 2016 waarschijnlijk 75%. De KAVB gaat verder en stelt als doel om in de bloembollensector
een driftreductie te bereiken van 90% in 2018 en
95% in 2023. Deze reductie zal grotendeels bereikt

Ambitie KAVB: 98% minder
normoverschrijdingen in 2023
* Deze getallen zijn gebaseerd op het rapport
“Waterkwaliteit binnen de normen” van het LEI (2013).

worden met driftbeperkende spuittechnieken,
zoals het gebruik van nieuwe spuitdoppen en het
toepassen van innovatieve technieken. Teeltvrije
zones bieden geen soelaas, omdat in de bloembollensector al een bredere teeltvrije zone geldt
dan voor de meeste andere teelten (1,5 meter in
plaats van 0,5 meter). Nog meer afstand houden
draagt niet bij aan de benodigde driftreductie.

Aanpakken
van erfemissies
De KAVB voert samen met Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, fabrikanten en handelaren van gewasbeschermingsmiddelen een
project uit met een groep telers die onder begeleiding van Wageningen UR werken aan het terugdringen van erfemissies. Een belangrijk aspect
van dit project is dat men gezamenlijk bedrijven
van deelnemers bezoekt en emissieroutes per bedrijf in kaart brengt. Het project is een succes
door deze persoonlijke benadering met ruimte
voor maatwerk.
De KAVB wil de ervaringen van dit project graag
gebruiken om vergelijkbare kennisnetwerken op
te zetten in de rest van Nederland. Daarvoor wordt
gebruik gemaakt van het uitgebreide en fijnmazige
netwerk van de KAVB om telers te bereiken en te
activeren. Als achtergrondinformatie voor de deelnemers wordt gebruikt ge-maakt van de Toolbox
Water, de Water ABC poster met praktische
maatregelen tegen erfafspoeling en de speciaal
door de KAVB ontwikkelde factsheets over
erfemissies voor bloembollenbedrijven.
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Daarnaast krijgen ondernemers in het kader van het
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) de mogelijkheid om een erfemissiescan
te laten uitvoeren. Ook vindt
Aanpak, Borging & Certiﬁcering
van waterkwaliteit
er binnen het DAW in 20152016 een pilot plaats op een bloembollenbedrijf
om oppervlakkige erfafspoeling te voorkomen en
tegelijkertijd gewasschade door wateroverlast te
voorkomen. Hierbij worden nieuwe technieken
uitgetest, die daarna breder in de sector kunnen
worden toegepast.

Zuiveren van
reinigingswater
Voor het zuiveren van reinigingswater, dat is gebruikt voor het schoonmaken van spuitapparatuur, werkt de KAVB samen met andere agrarische
en private partijen aan een stimuleringsprogramma voor het gebruik van zuiveringsinstallaties.
De KAVB streeft ernaar dat in 2018 alle bloembollenteeltbedrijven, waar chemische gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, de beschikking hebben over een zuiveringsinstallatie.
Voorbeelden van een dergelijke installatie zijn
Biofilter en Phytobac, die bij de ontwikkeling al
zijn uitgetest op bedrijven in de sector.

Stimuleringsprogramma
zuiveringsinstallaties

Terugdringen van
nutriënten
De KAVB werkt samen met verschillende ministeries, provincies en waterschappen in het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen. Een belangrijk
onderwerp op de agenda in dat overleg is het terugdringen van overschrijdingen van de normen
voor fosfor en stikstof. Het is in de afgelopen 20
jaar gelukt om de overschrijdingen voor stikstof
flink terug te dringen, maar voor fosfor is dat
nog niet gelukt. Dat komt doordat slechts een
beperkt deel van de uitspoeling van fosfor kan
worden verklaard door het huidige nutriëntengebruik en een veel groter deel door de historische
belasting en andere bronnen zoals de inlaat uit
boezemwater. Voor stikstof is de link tussen het
huidige landbouwkundige gebruik en de aangetroffen waarden directer en hebben maatregelen
daarom meer effect.
Een belangrijk onderzoeksproject om toch verandering te brengen in het gehalte van fosfor, dat via
teelt in het water komt, voert de KAVB gezamenlijk uit met het Hoogheemraadschap Rijnland. In
dit project wordt ijzerzand, een restproduct uit
de drinkwaterwinning, gebruik om fosfaat uit
het water weg te vangen. Het ijzerzand wordt
gebruikt bij de drains, de oevers en het uitslagpunt. Langjarig onderzoek moet uitwijzen of dit
succesvol is en op welke plekken het ijzerzand
het beste kan worden ingezet. Daarnaast werkt
de KAVB mee aan onderzoeken naar fosfaat- en
nitraatarme organische stof en mest.
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Omgevingsgericht
ondernemen
Bloembollen in bedrijf
Open dagen in de regio

In dit actieplan staan veel getallen en maatregelen. De basis van onze sector ligt echter niet bij
wetenschap en techniek maar bij mensen. Het
zijn de ondernemers die samen met hun medewerkers en hun omgeving de sector dragen. Door
veranderingen in de maatschappij verwatert
soms het contact tussen de ondernemer en omwonenden. Dat kan leiden tot nieuwsgierigheid
maar ook tot vragen en zorgen. Als KAVB ondersteunen wij onze leden bij het onderhouden van
goede contacten met hun omgeving. Dat begint
bij kennismaken en naar elkaar luisteren, maar
dat gaat wat ons betreft ook over het maken van
afspraken.

Een mooi voorbeeld is ‘Bloembollen in bedrijf’
waarbij bedrijven in verschillende regio’s tegelijk
een open dag organiseren. De KAVB stimuleert
alle regio’s met bloembollenteelt om hieraan deel
te nemen. Daarnaast is kennismaking met het
product belangrijk om te laten zien wat er in de
sector gebeurt. De bekendste tentoonstelling is
natuurlijk de Keukenhof, maar er zijn ook vele
regionale shows zoals Lentetuin Breezand en Lemelerveld B(l)oeit. Bloemen houden van mensen
en deze liefde is meestal wederzijds.

Kennismaken

Afspraken maken

Ondernemers stellen regelmatig hun deuren open
voor open dagen en andere activiteiten op het bedrijf. Dat is het moment dat geïnteresseerden een
kijkje kunnen nemen op het erf.

Weerstand hoort bij ondernemen en het helpt
niet om elkaar proberen te overtuigen van het
eigen gelijk. Als omwonenden hun verhaal willen
vertellen dan stimuleren wij onze leden om hier
goed naar te luisteren en om vervolgens ook hun
verhaal te doen. Als men hier onderling niet uitkomt dan schakelt de KAVB op verzoek een mediator in om hierbij te assisteren. In de meeste
gevallen is dat gelukkig niet nodig en komen ondernemer en omwonende samen tot begrip en
waar nodig tot afspraken.

Agrarische bedrijven
in het hart
van de

Bollenstreek
openen de deuren!

u oonkemen?
t
m
o
K kijkje
een

Afspraken maken tussen
ondernemers en omwonenden

zaterdag

9 AUGUSTUS 2014
Gebr. Immerzeel

LEIDSEVAART
tussen Noordwijk
en Noordwijkerhout

OPENINGSTIJDEN: 10.00-16.00 UUR
Delphi

Nico Wichert

Sjors v.d. Nouland

Loonwerkbedrijf Immerzeel
W. Borst

Op plaatselijk en regionaal niveau helpt de KAVB
bij het maken van concrete afspraken tussen
ondernemers en omwonenden. Zo is er in Westerveld een gedragscode opgesteld en is er in
Hardenberg een convenant getekend met ondernemers, omwonenden en gemeente met daarin
concrete afspraken.
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Ook heeft de provincie Drenthe op verzoek van
de KAVB het Platform Duurzame Bloembollenteelt nieuw leven ingeblazen. Met behulp van dit
platform wil de KAVB graag mensen bereiken met
vragen en meningen over de bollenteelt in hun
regio. De KAVB zet komende jaren verder in op
vergelijkbare lokale en regionale initiatieven.

Samen naar beter
De KAVB gelooft niet in anonieme meldpunten of
in actievoeren op basis van emotie. Liever werken
we samen met onze ondernemers, hun medewerkers en omwonenden aan een sterke sector. We
zijn ons ervan bewust dat een uitstekende bollenpeller niet automatisch ook een geweldige spreker of luisteraar is. Daarom bieden we cursussen
aan voor ondernemers en medewerkers om beter
met elkaar en de omgeving te leren communiceren. Wat ons betreft mogen ze hun trots op hun
bedrijf volop laten blijken, maar moeten ze ook
openstaan voor vragen en kritische opmerkingen.
Hoewel dit actieplan bestaat uit papier, zal het
echte verhaal worden geschreven en verteld door
de mensen in het veld. Doet u met ons mee?
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