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TOF met enthousiasme
gelanceerd
Het meest geteelde bolgewas ter wereld kan niet zonder onderzoek. Met 10.000 ha in Nederland en nog eens 2 miljard stelen uit de broeierij is de tulp een factor van belang. Het Tulpen
Onderzoeks Fonds (TOF) biedt kansen.
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H

et einde van het PT nadert met rasse schreden. Over drie maanden is er
geen collectiviteit meer waarmee vakheffing kan worden geïnd en onderzoek worden betaald. De bloembollensector is altijd
een warm voorstander geweest van collectief
onderzoek. Vorig jaar kwamen via de KAVB de
lelietelers tot een gezamenlijk initiatief om in
ieder geval het onderzoek aan PlAMV te kunnen blijven financieren. Nu is de tulp aan zet,
en tijdens de derde actualiteitenavond van
CNB en KAVB in Bovenkarspel, donderdag 12
september, lanceerden Louis Poel en Jan Mantel dit nieuwe initiatief.

VEEL GELEERD
Dat de tulpenteelt en -broeierij is geworden
tot wat het nu is, is voor een groot deel aan
onderzoek te danken. Louis Poel somde enkele recente projecten op die veel kennis hebben
opgeleverd. Dit betrof onder meer het zuuronderzoek, waardoor veel telers vooral op de
klei toch weer eerder zijn gaan pellen. Relatief nieuw is een gezamenlijk project van PPO
en Proeftuin Zwaagdijk waarbij naar virussen
zoals TBV en TVX in tulp wordt gekeken. Een
nieuw element daarin was de mogelijkheid
van telers om op de hoogte te worden gehouden van de luizentellingen. Poel: “We begonnen met tien mailadressen, en toen we half juni
klaar waren was dat aantal gegroeid tot ruim
200.” Voor de broeierij heeft het energieonderzoek van de afgelopen jaren heel veel nieuwe
inzichten opgeleverd door bijvoorbeeld de
ethyleenanalyzer, gelijkstroomventilatoren en
andere kuubkisten. Ondernemers hebben tot
50% procent op hun energiegebruik kunnen
besparen.
Wat het kostte was heel lang geen punt van
discussie, aldus Jan Mantel. “Tot 2010 betaalde elke verkoper 2,1% vakheffing, die in 2010
werd aangepast in een omzetheffing van 1% en
in 2011 een areaalheffing werd. Ook de tulpenbroeierij betaalde via de bloemen een heffing
voor met name de promotie.”
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“We willen graag een aantal van deze zaken in
stand houden”, aldus Louis Poel. “En daarom is
vanuit de KAVB en LTO Groeiservice het gezamenlijk initiatief genomen tot de oprichting
van TOF, het Tulpen Onderzoek Fonds. TOF
wordt een zelfstandige organisatie, waar elke
teler en broeier zich bij kan aansluiten. Voor de
administratieve werkzaamheden maakt TOF
gebruik van de werkorganisaties van KAVB en
LTO Groeiservice. TOF is van, voor en door de
telers en broeiers.”
Het bedrag dat telers gaan betalen bedraagt 40
euro/ha met een maximum van 4.000 euro per
bedrijf. Voor broeiers geldt een bijdrage van 80
euro per miljoen stelen met een maximum van
2.500 euro per bedrijf. Met dat geld kan niet
alleen onderzoek worden gefinancierd, maar
is het ook mogelijk om cofinanciering te krijgen vanuit andere instanties, zoals de overheid.

Louis Poel: ‘TOF is van, voor en door de
telers en broeiers’

DRIE SPEERPUNTEN
Volgens Jan Mantel is betrokkenheid van de
ondernemers essentieel voor het draagvlak
en de continuïteit van TOF. “Uitgangspunt is
maximale transparantie van de financiën en
waar nodig exclusiviteit van de resultaten voor
de deelnemers.”
Als start zijn drie speerpunten van onderzoek
geformuleerd. Het al genoemde virusonderzoek voortzetten, werken aan duurzame teelt
en broeierij, en acute bedreigingen.

SCHRIJF IN

Jan Mantel: ‘Uitgangspunt is maximale
transparantie van de ﬁnanciën’

Poel en Mantel vroegen de aanwezigen om
zich in te schrijven. Die oproep werd ondersteund door Siem Groot. “Het is heel simpel.
Als dit niet door gaat, dan zijn er over vier jaar
geen open dagen meer, en komt er geen kennis
meer beschikbaar. Wie vertrouwen heeft in de
toekomst doet mee.”
Bestuurlijke belangstelling is er al, deelde Louis
Poel mee. Uit verschillende delen van het land
zijn al aanmeldingen binnen. Het bestuur zal
bestaan uit telers en broeiers. Er is nadrukkelijk
ook ruimte voor ondernemers die geen lid zijn
van KAVB of LTO Groeiservice.
Aanmelden kan via de KAVB kavb@kavb.nl.
Studiegroepen kunnen Louis Poel en Jan Mantel uitnodigen om het verhaal van TOF nader
toe te lichten.

