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Nog genoeg uitdagingen voor t
De vierde Dag van de Tulp trok
zo’n driehonderd deelnemers.
Met belangstelling volgden
zij de verhalen van BKD-directeur Vincent Cornelissen,
gastspreker Han Fleuren en
vice-voorzitter Nico Wit van de
KAVB-productgroep Tulp. Ook
de workshops voorzagen in
een behoefte.
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L

eukste moment van de Dag van de Tulp:
gastspreker Han Fleuren die de doos van
de MiniTree even op zijn kant neer laat
ploffen op het podium om te laten zien aan
welke hoge eisen een totaal nieuw idee moet
voldoen om kans van slagen te hebben in de
markt.
Minst leuke moment van diezelfde dag:
BKD-directeur Vincent Cornelissen die meedeelt dat het areaal tulpen is gegroeid met 7
procent, ofwel bijna 800 hectare. Hoorbare
ontevredenheid stijgt op uit de zaal.
Het zijn deze twee uitersten die de Dag van de
Tulp tekenen. Zo’n driehonderd belangstellenden uit de volle breedte van de tulpenwereld

Vincent Cornelissen: ‘Denk nog eens goed na over de keuzes die u wilt maken binnen uw teelt’
togen vrijdag 29 januari naar Proeftuin Zwaagdijk om zich te laten informeren over hun product, hun vak, hun toekomst. En die toekomst
is er zeker, maar die gaat wel vergezeld van het
eufemisme ‘uitdagingen’.

DOORGAAN
Een van die uitdagingen heet stengelaaltje.
Vice-voorzitter Nico Wit van de KAVB-productgroep Tulp lichtte toe wat daar het afgelopen jaar over is besproken door het bestuur
van de productgroep. “Door de veranderde
regelgeving was het noodzakelijk deze discussie te voeren. We hebben ingestemd met nieuwe regels, die er hopelijk voor zorgen dat het

areaal met besmettingen verder daalt.” Ook
besteedde het bestuur veel tijd aan de voortzetting van het onderzoeksfonds voor tulpen. Na
het besluit van het bestuur van TOF om te stoppen, koos de productgroep Tulp er voor om
met het Fonds Innovatie Tulp verder te gaan.

‘Doe een keer per jaar iets
wat volgens u volslagen
zinloos is’
Zo’n 175 bedrijven doen mee, goed voor 3.000
hectare en 380 miljoen stelen. “We zijn in aantal en omvang gedaald sinds TOF is gestopt,
maar anders was er helemaal geen onderzoeksfonds meer geweest”, aldus Wit. “En
onderzoek blijft hard nodig, neem alleen al het
project bodemresetten dat een alternatief kan
zijn voor onder meer stengelaal. Dat onderzoek gebeurt aan meer gewassen en met relatief weinig geld kunnen wij aanhaken.”

KLANT IS KONING

Nico Wit: ‘Zonder fonds zouden we helemaal geen onderzoek meer kunnen doen’
44 • BLOEMBOLLENVISIE • 4 februari 2016

Adjunct-directeur André Hoogendijk vestigde eveneens de aandacht op een aantal aspecten van de tulpenteelt en –broeierij die om
actie vragen van de ondernemers. Volgens
Hoogendijk is er weliswaar veel bereikt voor
de tulp, maar dienen de bedreigingen zich net
zo gemakkelijk aan. “Er zijn al in 2014 vragen
gesteld over tulpenbollen in zakjes en snijtulpen. Wat zit er op aan residuen? Daar had-

ulpenteler
den we geen antwoord op. De vraag is hoe u
dat antwoord wel kunt geven. En bij die vragen
is het niet gebleven. Recent stelde Aldi in een
brief ook allerlei eisen. Hoe vervelend voor u,
de klant is ook koning en u hebt er maar op in
te spelen. Zelf denk ik dat de opgave voor de
tulp relatief eenvoudiger is te realiseren dan
voor andere snijbloemen.”
Hoe de stengelaalsituatie in 2015 was, maakte BKD-directeur Vincent Cornelissen duidelijk in zijn verhaal. Ten opzichte van 2014 was
sprake van een duidelijke afname. Werd er in
2014 nog 55 hectare afgekeurd, in 2015 was
dit de helft, 28 hectare. Heel anders is dat voor
Augustaziek ofwel Tabaksnecrosevirus. Dat
afgekeurd areaal verdubbelt van 37 naar 70
hectare. “En als we ons realiseren dat het afgelopen herfst weer relatief warm was, dan baart
dat ook voor komend voorjaar de nodige zorgen.” Bij TVX en galmijt was weer sprake van
een flinke afname in het afgekeurde areaal.

Workshops
PPO-onderzoek Henk Gude gaf een indrukwekkend overzicht van welk onderzoek er zoal
heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt aan exportgerelateerde onderwerpen

duidelijk hoe hij als ondernemer omgaat met
problemen en uitdagingen. Lessen genoeg om
van te leren, zoals het een keer per jaar iets
doen waarvan je het nut volledig ontgaat. Of
eens een vakblad te lezen uit een hele andere

Han Fleuren: ‘Lees eens een vakblad uit een andere sector’
Cornelissen kwam nog terug op zijn verhaal
van vorig jaar, waarin hij toen al duidelijk
maakte dat de huidige keuringssystematiek
onevenredig complex is. Het is niet gericht op
de afzetmarkt van het leverbaar, maar op een
scala aan klassen. “Die complexiteit zorgt voor
een relatief duur keuringssysteem. Ik wil daarom nogmaals aangeven dat ondernemers zelf
beter zouden moeten nadenken over de keuze
van hun afzet en dat relateren aan de keuring
die ze daarvoor nodig hebben.”

ANDERS KIJKEN
Gastspreker Han Fleuren van fruitbomenkwekerij Fleuren uit het Limburgse Baarlo maakte

sector. En vooral te investeren in medewerkers
die deskundig zijn op hun vakgebied. Fleuren
zet ook sterk in op stagiaires. Op dit moment
werken er zestig, die bezig zijn met vier projecten. Het heeft hem tot nu toe veel gebracht.
Innovatie op het gebied van fruitbomen kwam
bij zijn vrouw en zijn zus vandaan: een postorderhandel in minifruitboompjes onder de
naam MiniTree. Een eclatant succes, dat weer
de basis vormde voor nieuwe producten, zoals
mest voor de bomen en een speciaal ontwikkelde driehoek van karton (“onze eigen Toblerone”) voor de verzending van de boompjes.
Inspirerend genoeg om de uitdagingen die de
tulpensector heeft tegemoet te treden.

Tijdens de Dag van de Tulp waren er
nog acht workshops waar de deelnemers kennis konden nemen van een
grote variatie aan onderwerpen. Zoals
het verhaal van PPO-onderzoeker Henk
Gude, die de schijnwerpers richtte op het
vele onderzoek dat de afgelopen jaren is
verricht aan tulpen, maar dan specifiek
gericht op de export. Een deel van die
projecten is inmiddels afgesloten, een
ander deel loopt nog. De resultaten van
de afgesloten projecten die door het PT
zijn geﬁnancierd, zijn te vinden op
www.groenkennisnet.nl.
Een van de projecten betrof de vraag
in hoeverre er mogelijkheden zijn voor
de consument om tulpen en andere
voorjaarsbloeiers nog laat, dat wil zeggen einde van de winter, begin van het
voorjaar, te planten. Daarbij is gekeken
naar zowel droge bollen als bollen die al
waren opgeplant in trays of potjes en in
de koeling waren beworteld. “De resultaten zijn goed”, aldus Gude. “Enige kanttekening is dat bij hyacint de preparatie
heel belangrijk is en dat bij droge bollen
van tulpen ze na de koeltijd niet een paar
dagen in de warmte mogen liggen.” PPO
ging ook nog na of er verschil zat tussen
de geplante droge bollen en opgeplante
bollen. Dat verschil was er niet: dat gold
voor tulpen, narcissen en hyacinten.
PPO heeft ook gekeken naar het vervoer
van bollen per container over zee. Hoewel dat technisch goed kan, blijven er
vooral bij transport door warme streken
problemen met vocht. “Soms loopt het
water gewoon langs de wanden naar
beneden en dat komt de kwaliteit van
de bollen natuurlijk niet ten goede.” Het
onderzoek heeft in ieder geval als resultaat opgeleverd dat er mogelijkheden
blijken te zijn om de instellingen van
containers tijdens het transport zodanig
aan te passen dat er minder buitenlucht
wordt ingehaald. “Voor schade door ethyleen hoeft u niet bang te zijn. Leverbare
tulpen kunnen zonder problemen meer
dan 2.000 ppm ethyleen verdagen.”
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