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___________________________________________________________________________
Onderzoekprogramma Plantgezondheid LNV
Voor de periode 2009 – 2010 bereidt LNV in nauwe samenwerking met de sectoren een
onderzoekprogramma plantgezondheid voor. Voor de bloembollensector zullen projecten
gerealiseerd worden op het gebied van zuur, Erwinia, vuur, detectie van arabismozaïekvirus
en tabaksratelvirus, machinale detectie van virussen (machinaal ziekzoeken) en bevordering
van bodemgezondheid. Deze projecten hebben over het algemeen een meer fundamentele
aard.

Gevolgen EU beleid
Voorstellen van de Europese Commissie (EC) voor een nieuwe
Gewasbeschermingsverordening houden onder andere in dat de criteria voor goedkeuring van
stoffen niet langer alleen op risico gebaseerd zijn, maar ook op specifieke stofeigenschappen.
Het Europees Parlement heeft afgelopen najaar een positie ingenomen die ertoe zouden
kunnen leiden dat mogelijk 85% van de actieve stoffen in de EU gaat verdwijnen. De Raad
van Ministers hebben aanzienlijk minder vergaande voorstellen gedaan. Namens alle sectoren
en in opdracht van LTO-Nederland, Productschap Tuinbouw en Productschap Akkerbouw
wordt op dit moment een studie uitgevoerd naar de economische impact van diverse
scenario’s van deze voorstellen. De resultaten van het onderzoek worden volgende week
verwacht. Op sectoroverschrijdende niveau wordt de lobby gevoerd naar de EU.

Opplanten bolgewassen ter registratie
Op de KAVB proeftuin wordt binnenkort weer begonnen met het planten van de nieuwe
tulpen, hyacinten, narcissen en bijzondere bolgewassen. Komend voorjaar zullen ze door
deskundige commissies voor nomenclatuur worden beoordeeld. Er zullen beschrijvingen
gemaakt worden en als het materiaal aan alle eisen voldoet zal er ook geregistreerd worden.
De burgerlijk stand voor de bollen draait op volle toeren.
Om de "kraamkamer" goed op order te hebben zijn de inzendingseisen iets aangepast aan de
moderne tijd: Hoe een cultivar te registreren ? De inzender (teler, handelaar of veredelaar)
wordt verzocht elke verscheidenheid aan te melden op een apart
aanmeldingsformulier/registratieformulier. De kosten van opplant bedragen per 1 maart 2008
voor tulp € 175,00 (excl. BTW), voor iris, hippeastrum, dahlia, crocus, colchicum en
galanthus € 55,00 (excl. BTW) en voor hyacint, zantedeschia, lelie, gladiool, narcis, muscari,
triteleia en overige bijzondere bolgewassen € 70,00 (excl. BTW). Prijswijzigingen
voorbehouden. Voor beoordeling, identificatie en/of registratie van cultivars moeten
onderstaande aantallen en maten worden ingezonden.
Allium
30 stuks
goed bloeibaar
voor 1 november
Crocus
30 stuks
goed bloeibaar
voor 1 november
Eremurus
12 stuks
goed bloeibaar
in overleg
Fritillaria
30 stuks
goed bloeibaar
voor 1 november
Hippeastrum
6 stuks
goed bloeibaar
in overleg
Hyacinthoides
30 stuks
goed bloeibaar
voor 1 november
Hyacint
20 stuks
zift 16/17
voor 1 november
Iris grofbollig
30 stuks
zift 9/10
voor 1 november
Iris fijnbollig
30 stuks
zift 7/8
voor 1 november
Muscari
30 stuks
goed bloeibaar, een maat
voor 1 november
Narcis
30 stuks
goed bloeibaar
voor 15 oktober
Scilla
30 stuks
goed bloeibaar
voor 1 november
Tulp
30 stuks
goed bloeibaar, een maat
voor 1 november
Overige
30 stuks
goed bloeibaar
voor 1 november
voorjaarsbloeiers
De ingezonden bollen zullen worden beoordeeld op uniformiteit, onderscheidbaarheid van het
bestaande sortiment, en stabiliteit. Daarom moeten de kwaliteit en gezondheid van de bollen
maximaal zijn. Bij elke inzending dient een kleurenfoto en een aanmeldingsformulier te
worden ingezonden. Het aanmeldingsformulier staat ook op www.kavb.nl). Nadere informatie
bij de KAVB taxonomen drs J. van Scheepen, tel. 0252 53 69 54, e-mail
vanscheepen@kavb.nl of drs S. Bodegom, tel. 0252 53 6955 bodegom@kavb.nl

Verpakkingen (5)
Wederom nieuws van het verpakkingenfront. Staatssecretaris De Jager gunt de bedrijven die
aangifte moeten doen voor de verpakkingenbelasting meer tijd. Moest een voorlopige opgave
eerst voor 1 oktober binnen zijn, nu hebben de bedrijven tot december de tijd om aangifte en
een voorlopige betaling te doen. De definitieve aangifte over 2008 moet nog steeds voor 1
april 2009 binnen zijn. Dit geldt alleen voor bedrijven die meer dan 15.000 kg
verpakkingsmateriaal gebruiken (na aftrek van een eventueel exportforfait). In eerdere
nieuwsbrieven werd al aangegeven welke verpakkingsmaterialen onder deze regeling vallen
en welke vooral ook niet.

Bollen know-how
Onder de titel Clusius kweekt een tulp is een pilotprogramma voor een bedrijfsopleiding op
managementniveau opgesteld. De inbreng van het bedrijfsleven daarin is maximaal.
Clusius College zoekt een trekker voor dit project. Geschikte kandidaten zullen in eerste
instantie deze groep begeleiden, maar zullen ook binnen de vernieuwingslag die Clusius
maakt ook heel goed ingezet kunnen worden op andere functies. Belangstellenden kunnen
zich melden bij Dirk Osinga: d.osinga@clusius.nl
Overigens bereidt ook Aalsmeer een pilot voor, en zijn er contacten met het HBO om de
doorstroming te verbeteren.
Los van het reguliere onderwijs zoeken we in het kader van het project naar een mogelijkheid
om beschikbare kennis beter terug te kunnen vinden.
In overleg met de boomteeltsector en andere tuinbouwsectoren wordt een eigen site
ontwikkeld. Bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs moeten daarin op een eenvoudige manier
informatie kunnen halen. Naast een kennisbank zal ook interactieve uitwisseling van kennis
een belangrijk aandachtspunt zijn.
Om ook na afloop van het project een goede wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
te houden heeft de KAVB een tiental bedrijven bereid gevonden om vanuit een
adviescommissie hun inbreng te leveren.

Bestemmingsplan Heerenveen
In het kader van de beroepsprocedure bij de Raad van State over het zeer principiële en
vergaande bestemmingsplan buitengebied Heerenveen heeft de Stichting advisering
Bestuursrechtspraak een advies opgesteld. KAVB en LTO Noord hebben daarop een reactie
gegeven. Aanvullend worden in opdracht van beide belangenorganisaties
deskundigenrapporten opgesteld, die ingebracht zullen worden in de procedure.
Het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Heerenveen is het eerste
bestemmingsplan dat ruimtelijke beperkingen stelt aan het telen van bloembolgewassen. De
belangenorganisaties trachten deze precedentwerking te voorkomen.

Jaarlijkse audit ECAS bij KAVB
Sinds 2000 is de KAVB in het bezit van een ISO 9001:2000 certificaat. Dit betekent dat de
werkzaamheden van de KAVB jaarlijks getoetst worden door ECAS. Tijdens deze toetsing
worden alle werkwijzes en procedures doorgenomen. Dit betreft o.a. belangenbehartiging,
proef- en monstertuin, cultivarregistratie en interne organisatie. Op 01 oktober jl. heeft de
jaarlijkse toetsing plaatsgevonden. Er zijn geen tekortkomingen vastgesteld zodat de
certificering wederom met een jaar verlengd is.
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