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Samen sterk, juist in tijden van crisis!
Sinds 1860 is de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (kavb) de verbinding tus-
sen ondernemers in de bloembollensector, de overheid en de omgeving. Samen met 1.100 aangesloten 
leden behartigen we elke dag, nationaal en internationaal, de belangen van de ondernemers in de sector. 
Toen de coronacrisis in maart 2020 in alle hevigheid losbarstte was de kavb er om op te komen voor de 
zichtbaarheid en belangen van de bedrijven en de sector. Samen met collega-organisaties is de schade ge-
inventariseerd, de pers te woord gestaan, zijn problemen met logistiek en arbeid snel en zo goed mogelijk 
opgelost, leden geïnformeerd én is het gelukt om 600 miljoen euro beschikbaar te krijgen als vergoeding 
vanuit de overheid voor schade in de sierteeltsector. Deze grote extra inzet weerhield ons er niet van om 
daarnaast ook op onze “normale” onderwerpen als duurzaamheid, plantgezondheid en onderzoek re-
sultaat te boeken. Ook alle activiteiten op de proef- en monstertuin en het beschrijven en registreren van 
nieuwe rassen zijn “gewoon” doorgegaan. In het jaarverslag dat voor u ligt vindt u het volledige overzicht 
van de behaalde resultaten in dit bijzondere jaar.

Een greep uit  
de resultaten

1  De bloembollensector was landelijk zeer 
goed in beeld tijdens de coronacrisis. 

2  Een uitvoeringsagenda met de plannen 
van de kavb is opgesteld én vastgesteld.

3  Het is gelukt om vanuit de overheid 
een schadefonds corona voor de sierteelt 
te krijgen.

4  Ingesproken tijdens een hoorzitting van 
de Gezondheidsraad over gewasbescher-
ming en omwonenden met als resultaat 
een genuanceerd advies aan de Tweede 
Kamer.

5  Gezamenlijk een strategie opgezet om 
samen met ketenpartijen knelpunten  
op het gebied van plantgezondheid en  
gewasbescherming aan te pakken. 

6  Vrijstelling voor het gebruik van de  
middelen Asulam en eca water.

7  De toelating van 15 gewasbeschermings-
middelen via de regeling Kleine Uitbrei-
ding gewasbeschermingsmiddelen.

8  Met “feel good” campagnes over  
de bloembollensector 8 miljoen  
Nederlanders bereikt.

9  372 nieuwe rassen geregistreerd en opge-
nomen in de database bloembolgewassen.

10  Het grootste aantal deelnemers aan 
kavb-Jong sinds de oprichting van  
deze groep.

Hoofdbestuur  
op volle sterkte
In 2020 verwelkomde het Hoofdbestuur drie nieuwe leden.  
Als afgevaardigde van Kring West-Friesland is Sandra Munster- 
Niesten benoemd. Zij neemt deze taak over van Kees Stoop. 
Lennaert Kapiteijn vertegenwoordigt de Kring Noordelijk Zand-
gebied en neemt daarbij dit werk over van Frank Hulsebosch.  
Ten slotte is Chiel Dogterom tot adviseur vanuit kavb Jong!  
benoemd. Op die manier is de inbreng vanuit jonge ondernemers  
gewaarborgd. 

Uitvoeringsagenda  
KAVB beschikbaar
Tijdens de Algemene ledenvergadering op  
17 december 2020 stemden de leden in met de  
Uitvoeringsagenda 2021–2024. Dit program-
ma is het resultaat van kringbijeenkomsten 
in 2019, waarbij leden en niet-leden konden 
aangeven waarmee de kavb de komende ja-
ren aan de slag moet en waarmee juist niet. 
In 2020 heeft het Hoofdbestuur twee brain-
stormsessies gehouden waarbij keuzes zijn 
gemaakt over de onderwerpen waaraan ge-
werkt gaat worden. De concept uitvoerings-
agenda die op basis hiervan is gemaakt, 
is vervolgens in het najaar in alle kringen 
aan de orde geweest. Hiermee is voor de komende jaren 
vastgelegd wat de kavb voor de leden wil bereiken.
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Zichtbaar  
in de media

De kavb vindt het belangrijk dat de bloembollensector goed in beeld is bij de politiek, 
de overheid en de maatschappij. In 2020 heeft de  kavb  de sector meerdere keren met 
succes neergezet in de landelijke media. Leden worden met grote regelmaat betrokken 
bij activiteiten van de  kavb  via nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Daarnaast 
informeert de  kavb  sectorgenoten via Greenity, de website en sociale media.

In 2020 werden er 
190.000 pagina’s 

van de KAVB-website bezocht.

Topbericht 17 maart 2020 met een 
bereik van 16.724 lezers: Koop bloemen 
en planten en help de kweker.

www.kavb.nl
Top 3 best bezochte pagina’s
1  database cultivars
2  nieuwsberichten
3  organisatie

Gemiddeld elke 4 dagen 
een bericht geplaatst, 
gemiddeld 500 bereikte 
lezers per bericht. 

Tuinbouwakkoord

1  energie
2  modernisering van 
2  het tuinbouwareaal
3  logistiek
4  gezonde planten & mensen
5  innovatie
6  arbeidsmarkt & onderwijs
7  internationalisering

 E.J. 
Hogervorst 

& Zn

Ruim 5.000 volgers
van KAVB medewerkers en 

bestuur op twitter

Tulpen in beeld tijdens Corona
Toen half maart de coronapandemie begon, gingen al 
snel beelden van tulpen die massaal werden vernietigd 
de hele wereld over. De nationale en internationale 
media wisten de kavb snel te vinden en de vereniging 

heeft in de eerste weken van de crisis meegewerkt aan tien-
tallen artikelen in dagbladen en meerdere tv-uitzendingen 
(o.a. items in journaals). Hiermee zijn naar schatting zeker 
20 miljoen mensen in binnen- en buitenland bereikt. Ook is 
meegewerkt aan verschillende gezamenlijke sierteeltacties 
om de afzet van bloemen in Nederland te ondersteunen. 

Thuis genieten
Net als in 2019 zouden zeventig vrijwilligers toeristen in 
de Bloembollenstreek uitleg geven over de bloembollen-
velden en de bloembollenteelt. De kavb stond klaar om 
voor Enjoy the flowers aan de slag te gaan. In maart scha-
kelde de organisatie in zeer korte tijd over naar een nieuw 
digitaal initiatief: Enjoy the flowers at home. Wereldwijd 

konden mensen thuis genieten van de bloeiende bollenvelden. 
De organisatie kwam met het Paasweekeinde toch nog in actie, 
omdat er toen door het mooie weer relatief veel toeristen naar 
de Bloembollenstreek kwamen. 

Gewasbescherming en gezondheid
De sierteelt komt niet altijd positief in het nieuws. 
Burgers kijken kritisch naar de sector waar het gaat om 
gewasbescherming en gezondheid. In 2020 vond een 
hoorzitting plaats over gewasbescherming en het effect 

hiervan op de gezondheid van omwonenden van agrarische 
percelen. Hier is door de kavb ingesproken en uitleg gege-
ven. Resultaat hiervan was een genuanceerder beeld bij de 
politiek en in de pers over de bloembollensector. 

Succes “Feel good” campagnes
Tuinieren werd in 2020 populairder dan ooit. Bloembollen 
planten hoort daar ook bij. Dit najaar koos de kavb ervoor 
om kinderen een grote rol te laten spelen bij het planten. 
Kleurplaten met Beer Bollie erop werden digitaal verspreid. 
Aan kinderen werd gevraagd om de kleurplaat zo mooi  
mogelijk in te kleuren en goed zichtbaar op te hangen als  
de bollen waren geplant. Via sociale media werden de  
ingekleurde kleurplaten volop gedeeld. Vijf winnaars kregen 
een enorm exemplaar van Beer Bollie en een pot honing. 
Ook de samenwerking tussen diskjockey Giel Beelen en de 
kavb zorgde voor veel aandacht op de Internationale Iris-
dag. Beelen besteedde in zijn radioprogramma aandacht aan 
dit gewas en gaf tien grote boeketten met irissen weg aan 
vrouwen met dezelfde naam. Het bereik van de Feel good 
campagnes waarbij de 
kavb was betrokken, 
was het afgelopen jaar 
groot. In totaal hebben 
acht miljoen Neder-
landers een of meer 
campagnes gezien. Dat 
resultaat is een miljoen 
hoger dan vorig jaar.

Feiten & cijfers

dagblad

Enjoy the 
flowers at home

dagblad
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Gewasbescherming

Nieuwe middelen 
beschikbaar

De kavb zet zich in voor het behoud van een vol-
doende breed middelenpakket. Dat is met de vele 
gewassen die de bollensector kent een flink karwei. 
De vereniging slaagde erin om in 2020 voor vijftien 
middelen een zogenoemde Kleine Uitbreiding Ge-
wasbeschermingsmiddelen (kug) te realiseren. Sug-
gesties voor deze aanvragen komen binnen via onder 
andere de productgroepen van de kavb waarna de 
vereniging mede op basis van de eerder opgestelde 
knelpuntenlijst en in overleg met diverse partijen 
bepaalt welke aanvragen wenselijk en haalbaar zijn. 
Een groot deel van de nieuw beschikbare middelen 
bestrijdt schimmels, maar er zijn ook onkruidbestrij-
dingsmiddelen en insecticiden toegelaten, waaron-
der enkele biologische middelen. Lelie en tulp vallen 
niet onder de kug-regeling, omdat daarvan meer dan 
5.000 ha staat. De kavb zet zich in om deze areaal-
grens voor kleine toepassingen op te rekken. Naast 
aanvragen voor kleine toepassingen vraagt de kavb 
ook regelmatig vrijstellingen aan voor middelen. Dit 
jaar is dat gelukt voor eca-water en voor de toepas-
sing van Asulam als onkruidbestrijdingsmiddel. 

Alle kennis benutten
In 2020 is door organisaties in de bloembollensector, 
waaronder de kavb, het initiatief genomen om één 
gezamenlijke middelenstrategie op te zetten. Doel 
hiervan is om als sector naar overheden en andere sta-
keholders één geluid te laten horen als het gaat om het 
belang van het behoud van een gewasbeschermings-
middel of een techniek. Resultaat hiervan is dat er in 
2020 een aantal expertmeetings zijn georganiseerd 
rond een thema uit de gewasbescherming. Bij elke bij-
eenkomst werden deskundigen over een specifiek the-
ma gevraagd om hun kennis te delen, prioriteiten aan 
te geven en mogelijke oplossingen aan te dragen. Dit 
betrof virus, aaltjes en onkruiden. Hierbij waren ook 
partijen betrokken uit het onderzoek, de voorlichting 
en leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen.

Samenwerking in 
Westerveld

Ondernemers in de gemeente Westerveld in Drenthe 
zijn samen met de kavb gestart met het verstevigen 
van de samenwerking met gemeente, provincie, omwo-
nenden en het ministerie van lnv. Door in de praktijk 
onderzoek te doen naar onderwerpen als het tegengaan 
van virusverspreiding, de vatbaarheid van cultivars 
voor diverse ziekten en de relatie tussen luizen en be-
mesting kunnen oplossingen ontstaan, die bij omwo-
nenden en overheden meer begrip kunnen kweken. 

Knolcyperus samen aanpakken
Knolcyperus blijft in de Nederlandse land- en tuinbouw, maar ook in an-
dere Europese lidstaten een lastig onkruid. Dit komt onder meer omdat 
een melding door een teler leidt tot een teeltverbod van drie jaar en dat 
past niet elk bedrijf. Toch is aanpakken hard nodig, omdat het aantal be-
smettingen alleen maar toeneemt. De kavb werkt samen met lto en de 
BO Akkerbouw aan de aanpak van dit onkruid. Dit betreft onder meer een 
Europees project, waarvan proeven in België liggen en waaraan de kavb 
dit jaar heeft meebetaald. Daar is onder meer gewerkt met een apparaat 
dat met hoge stroomvoltages knolcyperus kan doden. Ook in de pps On-
kruidbestrijding is aandacht voor de bestrijding van knolcyperus. 
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Lijst basisstoffen groeit
De kavb zet zich in om voor de sector relevante stoffen op 
de zogenoemde Lijst basisstoffen te krijgen. Dit zijn stof-
fen die geen gewasbeschermingsmiddel zijn, maar wel 
worden ingezet om de plantgezondheid te beïnvloeden. 
Het Ctgb bepaalt welke stoffen op deze lijst terechtko-
men. De kavb heeft dit jaar een aanvraag ingediend voor 
de toepassing van Chitosan in bloembollen. Chitosan is 
als basisstof al toegelaten in suikerbieten en aardappelen. 

Vervolgadvies 
gewasbescherming en 

omwonenden
Naar aanleiding van vragen van omwonenden startte de 
overheid verschillende onderzoeken naar de relatie tussen 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en effecten 
hiervan op de gezondheid van omwonenden. Nadat in 
2019 het meest recente onderzoek werd gepresenteerd is 
door verschillende ministeries opnieuw advies gevraagd 
over de actuele stand van kennis over gezondheidsrisico’s 
van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. Als 
onderdeel hiervan vond in februari 2020 een hoorzitting 
plaats, waar de kavb mede namens lto heeft ingespro-
ken. Later dat jaar werd in het rapport “Vervolgadvies 
gewasbescherming en omwonenden” vastgesteld dat uit 
Nederlands onderzoek niet blijkt dat er duidelijke aan-
wijzingen zijn voor gezondheidseffecten. De onderzoeks-
commissie nam als aanbeveling op om te streven naar ver-
dere verduurzaming van de gewasbescherming.

Toekomstvisie 
gewasbescherming

In 2019 startte het Ministerie van LNV met het opstellen van 
het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescher-
ming. De kavb is ook in 2020 intensief betrokken geweest 
bij de totstandkoming hiervan. Belangrijke speerpunten 
waren de aanpak van de knelpunten in de teelt op de korte 
termijn en voldoende economisch perspectief voor telers. 
De doelen in het programma zijn ambitieus. Zekerheid en 
continuïteit voor de ondernemers en een overheid die hier-
in investeert zijn voor de kavb absoluut noodzakelijk om 
het Uitvoeringsprogramma tot een succes te maken. 

Milieuplatform 
vernieuwt strategie
In 2020 is het Milieuplatform gestart met een traject 
om te komen tot een nieuwe aanpak en strategie voor 
de toekomst. Het Milieuplatform werd dertig jaar ge-
leden opgericht om een antwoord te geven op groei-
ende kritiek vanuit de maatschappij op het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. 
Dat leidde tot tal van initiatieven, zoals aandacht 
voor de erfafspoeling, energiebesparing en compos-
teren. Vandaar dat er door bestuur en medewerkers is 
nagedacht over missie, visie en doelstellingen van het 
MPF. Deze gaan in kaart gebracht worden in een ei-
gen agenda die naar verwachting in 2021 wordt gepre-
senteerd en aan zal sluiten bij de Uitvoeringsagenda 
die de kavb in december 2020 heeft gepresenteerd.

KAVB wil azolen 
behouden

De schimmel Aspergillus fumigatus kan, als hij resistent is 
voor antibiotica, voor ernstige gezondheidsproblemen bij 
mensen zorgen. Afvalhopen met plantaardig afval waar-
bij in de teelt azolen zijn gebruikt vergroten de kans op 
het ontstaan van resistente schimmels. De kavb is vanaf 
het begin nauw betrokken geweest bij onderzoek naar het 
voorkomen hiervan. Inzet daarbij is het behoud van deze 
groep middelen voor de bloembollensector. Eind 2020 
meldde het Ctgb dat composteren alleen nog zou mogen 
als ondernemers hun hopen volledig zouden afdekken. De 
kavb is hierover in discussie gegaan met het Ctgb. Naar 
verwachting leidt dit in 2021 tot een besluit.
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Volop belangstelling KAVB Jong!
Met 25 deelnemers is het seizoen 2019-2020 het beste 
seizoen tot nu toe van kavb Jong! Het programma be-
stond uit een aantal bijeenkomsten rond de harde en 
zachte kanten van het ondernemerschap en excursies, 
waaronder een tweedaags bezoek aan Manchester. 
In april en mei werden de activiteiten tijdelijk stilge-
legd vanwege corona. In juni vond de slotbijeenkomst 
plaats bij Fred. De Meulder, waarbij BEAM tracking 
uitleg gaf over hun digitale volgsysteem voor partijen 
bloembollen. Tijdens die bijeenkomst was ook alge-
meen voorzitter Jaap Bond aanwezig om kennis te 
maken met de deelnemers. 
In 2020 is besloten om in het vervolg het programma 
binnen het jaar te laten plaatsvinden in plaats van in 
twee halve jaren. Om die reden zijn er in het najaar 
van 2020 geen bijeenkomsten geweest. 

Verdieping bij KAVB Academy
In 2020 is de kavb gestart met een nieuw initiatief: 
kavb Academy. Aanleiding is de groeiende vraag van 
leden om op specifieke onderdelen van het onderne-
merschap te worden bijgeschoold, zoals management, 
ondernemerschap en bedrijfsopvolging. Voor deze 
activiteit is een samenwerking gestart met Nyenrode 
Business University. Het programma is helemaal klaar 
en de belangstelling om deel te nemen is groot. Door 
de coronapandemie konden in het najaar van 2020 he-
laas nog geen activiteiten plaatsvinden.

Groene Tulp: testen 
in de praktijk

Hoe duurzaam is de tulp als icoon van Ne-
derland te telen? Die vraag staat centraal in 
de PPS De Groene Tulp. Hier werkt de kavb 
samen met onderzoekers en ondernemers 
om te kijken wat er nu al kan om duurzamer 
te telen. Daarbij houden onderzoekers onder 
andere het middelenpakket tegen het licht. 
Wat is nodig, waarvoor zijn goede alterna-
tieven beschikbaar? Naast plantgezondheid 
staat ook de bodem centraal: hoe kan een 
weerbare bodem bijdragen aan gezonde 
tulpen? Een ander aspect betreft het bescher-
men van het plantgoed voordat het de grond 
ingaat. Zijn er methoden om de bol voor het 
planten te beschermen? Om de resultaten 
van dit project goed door de praktijk op te 
laten pakken, is in 2020 door de partners  
van De Groene Tulp besloten om met een 
aantal praktijkbedrijven te gaan werken, 
waar de resultaten uit het onderzoek op  
meer bedrijfsmatige schaal worden getest.  
In 2021 gaan enkele bedrijven hiermee aan 
de slag. Het bestuur van de productgroep 
Tulp is nauw betrokken bij de uitvoering  
van dit project.
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Kwaliteit, Kennis  
en Innovatie

Productgroepen in gesprek over kwaliteit
De productgroepen van de kavb adviseren de Bloem-
bollenkeuringsdienst over de kwaliteitskeuring van 
bloembollen. Alle wijzigingen in deze keuring worden 
dan ook voorafgaand met de besturen besproken. In 
2020 konden de vergaderingen in de winter en zo-
mer “live” gehouden worden. Veel productgroepen 
hebben daarnaast ook digitaal vergaderd. Voor veel 
gewassen zijn het afgelopen jaar met draagvlak wijzi-
gingen doorgevoerd in de kwaliteitskeuring. De pro-
ductgroepen letten hierbij vooral op of een aanpassing 
leidt tot een betere, praktische en betaalbare keuring.

Bollenrevolutie 4.0: algoritmes en robots
De nieuwste technieken zet de bloembollensector in 
om ook in de toekomst bloembollen te blijven telen. 
In het PPS Bollenrevolutie 4.0 werkt de kavb samen 
met onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven om 
die nieuwe technieken in de praktijk  te testen. Dit be-
treft bijvoorbeeld een ziekzoekrobot, die in het voor-
jaar zijn eerste testritten maakte. Camera’s stellen op 
basis van beelden vast of een tulp tbv of tvx hebben. 
De eerste resultaten zijn veelbelovend. Camera’s zijn 
ook ingezet om bij de verwerking beter inzicht te krij-
gen in de kwaliteit van de bollen. Ook hier zijn de eer-
ste resultaten veelbelovend. 

Sector maakt systeemsprongen
Bloembollen staan vooral buiten en dat maakt ze 
kwetsbaar voor allerlei ziekten en plagen. De afge-
lopen twee jaar zijn voor de meeste bolgewassen 
projecten gestart waarbij wordt nagegaan of een 
deel van de teeltcyclus binnen is uit te voeren. Dit 
betreft lelie, tulp, hyacint, narcis, Hippeastrum en 
Zantedeschia. In al deze gewassen gaat het om een 
systeemsprong, die een hele andere manier van 
doen en denken vergt. Bij lelie bleek al in 2018 dat 
uit weefselkweek in zeven maanden tijd een lever-
bare bol kan groeien. Dat project is voortgezet met 
onderzoek naar een meerlagensysteem. Vanuit een 
groep hyacintentelers is in 2019 het initiatief geno-
men voor Vitale Teelt Hyacint. Daarbij staat vooral 
de fase van het hollen en de opkweek van jonge bol-
letjes in een kas centraal. Daarmee is de buitenteelt 
mogelijk met twee jaar te verkorten. Voor tulp, nar-
cis, Hippeastrum en Zantedeschia is in maart 2020 
gestart met een dergelijk project. In alle gevallen is 
de kavb bij dit onderzoek betrokken. 

Knelpunt onkruid 
in onderzoek

Het pakket onkruidbestrijdingsmiddelen slinkt al jaren. 
Onkruiden zorgen echter wel voor opbrengstderving en als 
waardplant voor het in stand houden van ziekten en plagen. 
Samen met de glastuinbouw, akkerbouw en de veehouderij 
is de kavb actief in een project over een duurzame beheer-
sing van onkruid. Inzet is onder meer om te kijken naar 
alternatieve middelen die minder milieubelastend zijn. 
Ook is er aandacht voor nieuwe teelttechnische oplossin-
gen, zoals het afdekken met mulch of compost en de inzet 
van schoffel- en wiedapparatuur. Met digitale technieken is 
de vitaliteit van onkruid te meten, zodat het ideale moment 
van aanpakken beter is te bepalen. Tot nu toe lijken vooral 
de teelttechnische oplossingen mogelijkheden te bieden.

Kennis bundelen en delen
Om in de toekomst een sterke bloembollensector in 
stand te houden, is het bundelen en delen van kennis 
essentieel. Dat was de conclusie van een bijeenkomst 
op 30 juni 2020 die plaatsvond op initiatief van de kavb 
en de Keukenhof. Beide partijen willen zich inzetten 
om dit doel te realiseren en hebben daarbij de inbreng 
nodig van de volle breedte van de sector. Vastgesteld 
werd dat er wel veel onderzoek plaatsvindt, maar dat 
de resultaten lang niet altijd voor iedereen toegankelijk 
zijn. Uit deze bijeenkomst is een initiatief voortgeko-
men om meer onderzoek op praktijkbedrijven te gaan 
doen. Tevens is een eerste verkenning uitgevoerd door 
een adviseur. In 2021 krijgt dit project een vervolg.

Strokenteelt goed uitvoerbaar
Het Leliefonds van de kavb investeert onder meer in 
een project waarbij onderzoekers nagaan of het com-
bineren van lelieteelt met telkens een strook bloemen 
en kruiden helpt om de milieubelasting te verlagen. 
De proef is in 2019 gestart bij ondernemer Wilbert 
Mans in Weert. Na elke negen bedden lelies ligt een 
strook met bloemen en kruiden. 
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Economische schade
Wat: De KAVB riep half maart alle ondernemers op om 
de omvang van hun schade door te geven. Met die 
informatie kon het Nationaal Crisisteam Tuinbouw en 
Uitgangsmaterialen, waar KAVB-voorzitter Jaap Bond 
landelijk voorzitter van werd, aan de overheid het belang 
van een steunfonds voor de tuinbouwsector uitleggen.
Resultaat: De overheid stelde 600 miljoen euro 
beschikbaar speci�ek voor de sierteeltsector. Daarvan is 
ook door bloembollenbedrijven uit met name de broeierij 
gebruik gemaakt. Ook lukte het om het internationale 
transport van sierteeltproducten in stand te houden en 
een uitzondering te maken bij het sluiten van winkels in 
de tweede lockdown. Bloemenwinkels en tuincentra 
konden open blijven als ze buiten gingen verkopen. 

Zichtbaarheid in de media
Wat: Om duidelijk te maken wat het uitbreken van de coronacrisis 
in maart voor impact had op de bolbloemensector zocht de KAVB 
actief de media op. 
Resultaat: De nationale en internationale media wisten de KAVB 
snel te vinden en de vereniging heeft in de eerste weken van de 
crisis meegewerkt aan tientallen artikelen in dagbladen en meerde-
re Tv-uitzendingen (o.a. items in journaals). Hiermee zijn naar 
schatting zeker 20 miljoen mensen in binnen en buitenland bereikt. 
Ook is meegewerkt aan verschillende gezamenlijke sierteeltacties 
om de afzet van bloemen in Nederland te ondersteunen.

Belangenbehartiging
Wat: De KAVB zet zich in voor de belangenbehartiging 
van de leden op het gebied van duurzaamheid, imago, 
kwaliteit en ondernemerschap. Dit vroeg ook tijdens de 
coronapandemie inzet vanuit de KAVB.
Resultaat: Het KAVB kantoor en de medewerkers 
waren tijdens de lockdowns goed bereikbaar en het 
reguliere werk werd voortgezet. Werkzaamheden op de 
Proef- en Monstertuin konden ook doorgaan, evenals 
het beschrijven en registreren van nieuwe bolgewas-
sen. Vergaderingen werden digitaal georganiseerd.

Contact met leden
Wat: Doordat er een groot deel van het jaar geen fysieke vergaderingen 
konden worden georganiseerd ging de KAVB op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden om het contact met de leden te kunnen blijven behouden. 
Resultaat: Veel vergaderingen van productgroepen, kringen en het 
Hoofdbestuur zijn digitaal gehouden. Op die manier konden besturen 
toch met elkaar de voortgang van allerlei activiteiten met elkaar delen, 
zodat er geen vertraging optrad. De kring Bloembollenstreek organiseer-
de in het najaar een eerste webinar voor leden en ook de Algemene 
Ledenvergadering van de KAVB vond digitaal plaats. 

Informeren leden
Wat: Leden van de KAVB hadden enorm veel vragen. 
Zeker in het begin was nog veel onzekerheid. Er was veel 
behoefte bij de achterban aan snelle en goede informatie. 
Resultaat: Tijdens de eerste twee maanden van de 
coronapandemie stuurde de KAVB vrijwel dagelijks een 
nieuwsbrief naar alle leden om hen zo goed mogelijk op de 
hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Hieraan werden 
vlogs met een persoonlijke boodschap van algemeen 
voorzitter Jaap Bond toegevoegd. 

Bloemenkeuringen
Wat: Al bijna honderd jaar organiseert de KAVB een wekelijkse bloemenkeuring. 
Inzenders laten hier hun noviteiten zien of bolgewassen die voor een bepaalde 
toepassing zeer geschikt zijn. Corona maakte aan deze activiteit een einde. 
Resultaat: Half maart werd besloten om de bloemenkeuring te staken. Gekozen 
is voor een alternatief in vakblad Greenity. Op de KAVB-pagina’s gaven leden van 
de keuringscommissie hun mening over interessant sortiment. In 2020 is ook 
besloten om de�nitief een punt te zetten achter de wekelijkse bloemenkeuring. 
De KAVB wil wel gewasgerichte speciale keuringen blijven organiseren. 

Arbeid
Wat: De bloembollensector werkt in de drukke periodes 
met seizoenarbeiders, die voor een groot deel uit andere 
EU-landen komen. Hun inzet was ook in 2020 onmisbaar. 
Resultaat: De KAVB is partner in de Werkgeverslijn Land- 
en Tuinbouw en werkt met collega-brancheorganisaties 
samen in de Taskforce 
Arbeid. Deze zoekt naar 
oplossingen voor  problemen 
die door corona zijn ontstaan. 
Hierdoor kon de KAVB de 
leden snel informeren over 
nieuwe maatregelen en over 
mogelijkheden om op een 
zorgvuldige manier werkne-
mers en seizoenarbeiders in 
te zetten. Zo is er een 
coronaprotocol en een 
coronachecklist ontwikkeld. 

dagbladNOS

Toen de coronacrisis in maart 2020 in alle hevigheid losbarstte was 
de  kavb  er om op te komen voor de zichtbaarheid en belangen van de 
bedrijven en de sector. Samen met collega organisaties is keihard gewerkt 
om de impact van corona op de sector zo klein mogelijk te laten zijn.
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Economische schade
Wat: De KAVB riep half maart alle ondernemers op om 
de omvang van hun schade door te geven. Met die 
informatie kon het Nationaal Crisisteam Tuinbouw en 
Uitgangsmaterialen, waar KAVB-voorzitter Jaap Bond 
landelijk voorzitter van werd, aan de overheid het belang 
van een steunfonds voor de tuinbouwsector uitleggen.
Resultaat: De overheid stelde 600 miljoen euro 
beschikbaar speci�ek voor de sierteeltsector. Daarvan is 
ook door bloembollenbedrijven uit met name de broeierij 
gebruik gemaakt. Ook lukte het om het internationale 
transport van sierteeltproducten in stand te houden en 
een uitzondering te maken bij het sluiten van winkels in 
de tweede lockdown. Bloemenwinkels en tuincentra 
konden open blijven als ze buiten gingen verkopen. 

Zichtbaarheid in de media
Wat: Om duidelijk te maken wat het uitbreken van de coronacrisis 
in maart voor impact had op de bolbloemensector zocht de KAVB 
actief de media op. 
Resultaat: De nationale en internationale media wisten de KAVB 
snel te vinden en de vereniging heeft in de eerste weken van de 
crisis meegewerkt aan tientallen artikelen in dagbladen en meerde-
re Tv-uitzendingen (o.a. items in journaals). Hiermee zijn naar 
schatting zeker 20 miljoen mensen in binnen en buitenland bereikt. 
Ook is meegewerkt aan verschillende gezamenlijke sierteeltacties 
om de afzet van bloemen in Nederland te ondersteunen.

Belangenbehartiging
Wat: De KAVB zet zich in voor de belangenbehartiging 
van de leden op het gebied van duurzaamheid, imago, 
kwaliteit en ondernemerschap. Dit vroeg ook tijdens de 
coronapandemie inzet vanuit de KAVB.
Resultaat: Het KAVB kantoor en de medewerkers 
waren tijdens de lockdowns goed bereikbaar en het 
reguliere werk werd voortgezet. Werkzaamheden op de 
Proef- en Monstertuin konden ook doorgaan, evenals 
het beschrijven en registreren van nieuwe bolgewas-
sen. Vergaderingen werden digitaal georganiseerd.

Contact met leden
Wat: Doordat er een groot deel van het jaar geen fysieke vergaderingen 
konden worden georganiseerd ging de KAVB op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden om het contact met de leden te kunnen blijven behouden. 
Resultaat: Veel vergaderingen van productgroepen, kringen en het 
Hoofdbestuur zijn digitaal gehouden. Op die manier konden besturen 
toch met elkaar de voortgang van allerlei activiteiten met elkaar delen, 
zodat er geen vertraging optrad. De kring Bloembollenstreek organiseer-
de in het najaar een eerste webinar voor leden en ook de Algemene 
Ledenvergadering van de KAVB vond digitaal plaats. 

Informeren leden
Wat: Leden van de KAVB hadden enorm veel vragen. 
Zeker in het begin was nog veel onzekerheid. Er was veel 
behoefte bij de achterban aan snelle en goede informatie. 
Resultaat: Tijdens de eerste twee maanden van de 
coronapandemie stuurde de KAVB vrijwel dagelijks een 
nieuwsbrief naar alle leden om hen zo goed mogelijk op de 
hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Hieraan werden 
vlogs met een persoonlijke boodschap van algemeen 
voorzitter Jaap Bond toegevoegd. 

Bloemenkeuringen
Wat: Al bijna honderd jaar organiseert de KAVB een wekelijkse bloemenkeuring. 
Inzenders laten hier hun noviteiten zien of bolgewassen die voor een bepaalde 
toepassing zeer geschikt zijn. Corona maakte aan deze activiteit een einde. 
Resultaat: Half maart werd besloten om de bloemenkeuring te staken. Gekozen 
is voor een alternatief in vakblad Greenity. Op de KAVB-pagina’s gaven leden van 
de keuringscommissie hun mening over interessant sortiment. In 2020 is ook 
besloten om de�nitief een punt te zetten achter de wekelijkse bloemenkeuring. 
De KAVB wil wel gewasgerichte speciale keuringen blijven organiseren. 

Arbeid
Wat: De bloembollensector werkt in de drukke periodes 
met seizoenarbeiders, die voor een groot deel uit andere 
EU-landen komen. Hun inzet was ook in 2020 onmisbaar. 
Resultaat: De KAVB is partner in de Werkgeverslijn Land- 
en Tuinbouw en werkt met collega-brancheorganisaties 
samen in de Taskforce 
Arbeid. Deze zoekt naar 
oplossingen voor  problemen 
die door corona zijn ontstaan. 
Hierdoor kon de KAVB de 
leden snel informeren over 
nieuwe maatregelen en over 
mogelijkheden om op een 
zorgvuldige manier werkne-
mers en seizoenarbeiders in 
te zetten. Zo is er een 
coronaprotocol en een 
coronachecklist ontwikkeld. 

dagbladNOS

Corona crisis
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Totaal tulp: 438 monsters

Totaal lelie: 226 monsters

372

6
Gladiolen

18
Narcissen

164
Tulpen

5
Zantedeschia

55
Lelies

53
Dahlia’s

Monstername feiten en cijfers: Er zijn in 2019 766 monsters getrokken, 
verdeeld over 572 tulp en 194 lelie. Van deze monsters zijn er:
249 opgeplant
491 getoetst in een laboratorium
26 overig

Van alle monsters zijn er:
  151 opgeplant
  508 getoetst
  013 overig

Monstername
In 2020 zijn in totaal een kleine 700 monsters 
genomen door correspondenten van 
het Scheidsgerecht. De verdeling over 
de gewassen was als volgt:

Feiten & cijfers Geregistreerde cultivars in 2020

Aanpassing tulpenclassificatie
De afgelopen decennia is het tulpensortiment sterk vernieuwd. Daardoor werd voor 
een aantal groepen uit de tulpenclassificatie de beschrijving steeds minder goed pas-
send. Ook zorgden nieuwe kruisingen voor een minder goede herkenbaarheid 
van groepen. Daarom is de kavb in 2019 gestart met het nadenken over 
een nieuwe groepsindeling. Die gebruikt de kavb als internationale 
registratie-autoriteit voor tulp bij de registratie van nieuwe culti-
vars. In 2020 is in het vakblad Greenity de nieuwe opzet gepre-
senteerd. Daarbij vervallen groepen als Triumf en Darwinhy-
briden. Basis wordt nu de bloeiperiode in combinatie met de 
vorm. In 2021 wordt deze aanpassing verder uitgewerkt.

In 2020 zijn er
372 nieuwe cultivars geregistreerd
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Scheidsgerecht: vier partijen
Eind 2019 hebben de leden van de kavb ingestemd met 
de aansluiting van de kavb bij een nieuw gezamenlijk 
Scheidsgerecht voor de Bloembollensector. Daarmee 
blijft de mogelijkheid voor een snelle en deskundige 
procedure rond een geschil tussen koper en verkoper 
behouden. In 2020 is deze aansluiting juridisch geregeld 
en is het scheidsgerecht ondergebracht in een stichting 
waarin naast de kavb ook Anthos, cnb en Hobaho deel-
nemen. Elke ondernemer uit de bloembollensector 
kan van dit nieuwe Scheidsgerecht gebruik maken. 

Database: + 600 foto’s
De kavb registreert jaarlijks zo’n vierhonderd 
nieuwe cultivars van bol- en knolgewassen. Van elke 
nieuw geregistreerde cultivar maakt de kavb een 
nauwkeurige beschrijving, die wordt opgenomen in 
de Database Siergewassen van de kavb. Naast een 
beschrijving is er ook een afbeelding opgenomen. Van 
oudere geregistreerde cultivars ontbreekt vaak een 
goede afbeelding. De kavb zet zich actief in om ook 
daar goede beelden toe te voegen. Zo zijn er in 2020 
ruim zeshonderd afbeeldingen aan de database toege-
voegd. Door deze afbeeldingen is het voor alle partijen 
in de markt nog beter na te gaan of de identiteit van 
een product klopt met de beschrijving in de database 
van de kavb.

Controle 
Edibulbcodering
Een van de taken van de kavb-taxonomen is de con-
trole van aanvragen voor een Edibulbcode. Met deze 
code is het mogelijk een bolgewas te telen en te ver-
handelen. Digitale systemen kunnen niet zonder 
een dergelijke code. In 2020 is door de kavb van 650 
nieuw aangevraagde codes de naamgeving gecon-
trokleerd. Ook zijn wijzigingen aangebracht in 350 
codes qua naamgeving en status. 

Feiten & cijfers  Monstername

Totaal tulp: 438 monsters

Totaal lelie: 226 monsters

372

6
Gladiolen

18
Narcissen

164
Tulpen

5
Zantedeschia

55
Lelies

53
Dahlia’s

Monstername feiten en cijfers: Er zijn in 2019 766 monsters getrokken, 
verdeeld over 572 tulp en 194 lelie. Van deze monsters zijn er:
249 opgeplant
491 getoetst in een laboratorium
26 overig

Van alle monsters zijn er:
  151 opgeplant
  508 getoetst
  013 overig

Monstername
In 2020 zijn in totaal een kleine 700 monsters 
genomen door correspondenten van 
het Scheidsgerecht. De verdeling over 
de gewassen was als volgt:

Naamgeving 
en juridische 

zaken
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Inspanning betere waterkwaliteit beloond
Bloembollentelers hebben aantoonbaar gezorgd voor een betere kwaliteit van het 
oppervlaktewater. Dat bleek begin 2020 uit de evaluatie over 2018 van het Landelijk Meetnet 
gewasbescherming. In 2018 is de bloembollensector flink gedaald op de ranglijst van agrarische 
sectoren met normoverschrijdingen. Bovendien nam de mate van de overschrijdingen af. In 
dit resultaat is een belangrijke rol weggelegd voor de telers. Een groot aantal van hen deed 
sinds 2016 mee met het kavb-project Schoon Erf, Schone Sloot. Daarnaast zijn in enkele 
regio’s projecten gestart die als doel hebben om het oppervlaktewater schoner te houden, zoals 
Verduurzaming bloembollenteelt Drentsche Aa en het project Onderduikerstocht. 

Water

 J. en W. Schutte wint Martien 
 Zandwijkprijs
 Tijdens de jaarlijkse Ledendag van de kavb, die op 
15 januari 2020 in het World Horti Center werd gehouden, 
kreeg Jeroen Schutte van het bedrijf J. en W. Schutte uit 
Nagele de Martien Zandwijkprijs uitgereikt. Voorzitter 
Kees Stoop van het Milieuplatform prees het bedrijf voor de 
vooruitstrevende manier waarop de erfemissie was aange-
pakt. Door Schutte is geïnvesteerd in zuiveringstechnieken 
die het water echt schoon maken. De prijs is vernoemd 
naar de eerste voorzitter van het Milieuplatform bloembol-
len, de in 2013 overleden Martien Zandwijk. Hij was een 
groot voorvechter van duurzaamheid in de bollensector.

 IJzerzandproject afgerond
 Drainage met ijzerzand blijkt een goede manier om 
fosfaat uit het drainwater te halen. Dat is het resultaat van 
het project Bollentelers investeren in Beter Water (bib) 
van de kavb, dat in de Bloembollenstreek is uitgevoerd bij 
bloembollenbedrijven. In totaal werd in 2018 19 ha land 
met ijzerzand gedraineerd. Wel bleek dat de drains met 
ijzerzand minder effectief waren dan op grond van eerdere 
proeven werd verwacht. Om die reden is besloten om nog 
twee jaar door te gaan met het meten van het drainwater. 

 Landbouwportaal succesvol
 Het in 2018 ingerichte Landbouwportaal is in 
2020 een succes geworden. Agrarisch ondernemers in 
Noord-Holland konden via het Landbouwportaal een 
subsidie aanvragen om op het eigen bedrijf maatregelen te 
nemen om de water- of de bodemkwaliteit te verbeteren. 
Een deel van die subsidie bestond uit bezoek door een 
coach met kennis van zaken op het gebied van water of 
bodem. Vanuit de bloembollensector zijn er tweehonderd 
succesvolle bedrijfsbezoeken gerealiseerd. Het geld voor 
dit project kwam van Hoogheemraadschappen Hollands 
Noorderkwartier en Rijnland, die in het najaar van 2020 
besloten om een nieuwe ronde te starten. De kavb is  
één van de partners van het samenwerkingsverband  
Bodem en water.

 Telers kunnen zelf fosfaat meten
 In 2020 is de kavb met een project gestart om telers 
de mogelijkheid te bieden zelf het fosfaatgehalte van het 
drainwater te meten. Doel hiervan is om telers inzicht te 
geven in het fosfaatgehalte, zodat ze zelf kunnen zien in 
hoeverre door hen genomen maatregelen effect hebben. In 
dit project werkt de kavb samen met de hoogheemraad-
schappen Rijnland en Hollands Noorderkwartier en met 
Deltares. Onderdeel van het project is om een fosfaatmeter 
te ontwikkelen die in de praktijk goed bruikbaar is. Tevens 
komt er een digitaal hulpmiddel om de meetresultaten 
inzichtelijk te maken. Door de resultaten van deelnemers 
met elkaar te vergelijken is na te gaan welke manieren om 
het fosfaatgehalte te verlagen werken.

3

4

2

1
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 Noord- en Oost-Nederland
Ondernemers en omwonenden hebben 
dit jaar met elkaar en met de gemeente en 
provincie overleg gevoerd over een duurzame 
bollenteelt. Dit zal in 2021 leiden tot een pilot 
over dit onderwerp.

Regionale activiteiten

 West-Friesland 
Op initiatief van lto Noord kwam in het najaar van 2020 een 
plan tot stand om een lichtjestocht te organiseren langs agrari-
sche bedrijven. De kavb-kring West-Friesland haakte bij deze 
actie aan. Bedrijven zorgden in december voor fraai verlichte 
objecten, waarlangs bezoekers met de auto konden rijden.

2

 Noordelijk Zandgebied
De vanuit de kring opgerichte Watercommissie blijft actief in het 
gebied, ook na afloop van het project Boeren meten water. De on-
dernemers in dit gebied willen graag blijven meten, maar hebben 
hiervoor wel apparatuur nodig en vaste meetpunten. Die vraag is 
neergelegd bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

1

8

 Bloembollenstreek
In 2020 zijn de ondernemers in de 
Bloembollenstreek actief aan de slag 
gegaan met het onderwerp energie-
transitie. Daarbij gaat het om andere 
vormen van energie waar onderne-
mers gebruik van maken of kunnen 
opwekken. Ook voert het kringbe-
stuur overleg met wethouders in de 
Bollenstreek over de Intergemeente-
lijke Structuurvisie en de Greenport 
Ontwikkelingsmaatschappij.

3

 Zuidwest-Nederland 
Op Goeree-Overflakkee hebben bedrijven 
niet de mogelijkheid om arbeidsmigran-
ten op het eigen terrein te huisvesten. De 
gemeente heeft hiervoor tot nu toe geen 
beleid ontwikkeld. kavb en lto werken in 
dit gebied samen om ervoor te zorgen dat er 
goede en praktische regels komen voor de 
huisvesting, omdat ondernemers daar echt 
behoefte aan hebben. 

5

 Flevoland
Vanuit de kring is op 18 maart 
meegedaan met een actie in 
Flevoland om zorgmedewerkers 
een hart onder de riem te steken 
door ze te verrassen met een bos 
tulpen. De actie Tulpen voor de 
zorg leverde veel publiciteit op.

7

 Zuidoost-Nederland
De kring is actief betrokken bij de  
beheersing van knolcyperus in s 
amenwerking met lltb. Gezamenlijk 
onderzoek wordt uitgevoerd.

6

 Kennemerland
De beschikbare grond voor de bloembollen-
teelt is in kring Kennemerland niet groot. 
Alertheid op acties om bollengrond voor 
andere doelen te bestemmen blijft 
nodig. In 2020 is door lto en kavb 
opnieuw actie gevoerd om te 
voorkomen dat bij Egmond 
bollengrond wordt gebruikt voor 
de aanleg van sportterreinen. 

4

1,2,4
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3

1

2
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Inzet KAVB in Nederland,  
de Europese Unie & wereldwijd

Europese Unie 
De wet- en regelgeving van de Europese Unie is van toepassing 
op alle lidstaten van de EU. Veel van deze regels hebben daar-
om consequenties voor de bloembollensector. De kavb vindt 
het daarom van groot belang om hierbij goed betrokken te zijn 

en daar waar nodig inspraak te leveren. Dit zijn over het 
algemeen dossiers die over meerdere jaren lopen. Net als 

vorig jaar heeft de kavb de belangen behartigd bij het tot 
stand komen van de nieuwe Europese wet- en regelgeving. In 

2020 ging het hierbij onder andere over de totstandkoming van 
het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, een eerlijke 
interne markt, Europees Kwekersrecht en klimaatverandering.  

Nederland
In 2020 heeft de kavb veel tijd geïnvesteerd in het zo veel mogelijk beperken van de 
negatieve gevolgen van de coronapandemie voor de sector. Deze inzet was proactief 
en gericht op de media, het publiek en de politiek. Naast corona heeft de sector echter 
meer uitdagingen. Deze uitdagingen en de inzet van de kavb zijn in 2020 beschreven 
in een uitvoeringsagenda voor de kavb. Voor de komende jaren is hiermee duidelijk 
wat de leden van de vereniging kunnen verwachten. Kenmerkend voor het afgelopen 
jaar was dat de druk op de bestemming van grond in verschillende regio’s flink toenam. 
Samen met lto nam de kavb stelling om bollengrond te kunnen behouden.  
Mede door de coronacrisis kwam de huisvesting van arbeidsmigranten onder een  
vergrootglas te liggen. Ook hier spande de kavb zich samen met andere branche- 
organisaties in voor werkbare oplossingen. Evenals voorgaande jaren waren 
toekomstperspectief, ruimte voor de ondernemer, het imago van de sector en 
het beschikbaar houden van een zo effectief mogelijk pakket aan gewasbe-
schermingsmiddelen de speerpunten in de lobby.

De wereld
Bloembollen gaan de hele wereld over. Daarom moeten bloem-
bollen van topkwaliteit zijn en voldoen aan strenge fytosanitaire 
eisen. De kavb zet zich samen met de kavb-productgroe-
pen, de bkd, de nvwa en andere brancheorganisaties in 
om haalbare kwaliteitseisen te realiseren en te waar-
borgen. Nationaal en internationaal. Met als doel het behoud 
van een zo groot mogelijke afzet van bloembollen en bolbloemen 
binnen Nederland, binnen de Europese Unie en naar landen 
buiten de Europese Unie. De kavb doet dit door in te zetten op 
onderzoek, versterking van het imago van de sector en lobby.
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