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Lauwersland, alle ruimte
voor bloembollen
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In het Lauwersland zorgt de teelt van aardappelpootgoed voor een belangrijk
deel van het inkomen van de akkerbouwer. Dit inkomen staat steeds meer
onder druk door dalende prijzen van andere akkerbouwgewassen in het bouwplan. Daarom wordt gekeken naar subsidievrije gewassen die passen in het
teeltplan en de bedrijfsvoering van de akkerbouwer, zoals bijvoorbeeld bloembollen. Maar ook voor bollentelers die elders in het land klem komen te zitten
biedt het Lauwersland perspectief voor uitbreiding.
Tot 1999 heeft de bollenteelt zich in het
Lauwersland, het gebied rond het Lauwersmeer in het noorden van de provincies Friesland en Groningen, uitgebreid,
waarna het areaal vervolgens met een
derde is afgenomen. PPO Bloembollen
onderzocht in opdracht van Directie
Noord, van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wat
de oorzaak van de achteruitgang was en
welke kansen er voor de bollenteelt liggen.

Marne (Groningen) denken actief mee
om de bloembollenteelt en broeierij in
het Lauwersland te stimuleren. Pluspunten voor de regio zijn het verhogen van
de akkerbouwinkomens en het scheppen
van werkgelegenheid en aantrekken van
toeristen. De gemeenten proberen
bloembollentelers uit het westen te interesseren voor vestiging in Lauwersland
door tegemoet te komen aan de wensen
en voorwaarden die de bloembollenteelt
en broei nodig heeft.
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MINDER ZIEKTEN

Een van de nadelen in het Lauwersland
is de afstand tot het handelscentrum in
het westen van Nederland waardoor
ondernemers meer moeite moeten doen
om op de hoogte te blijven van de
marktontwikkelingen. Een ander nadeel
is het inpassen in de bedrijfsvoering van
de akkerbouwers. In theorie vallen
werkzaamheden niet samen, in de praktijk ontstaan soms wel knelpunten omdat het weer niet voorspelbaar is. Hoewel de bloembollentelende akkerbouwers de bloembollenteelt in kunnen passen in de bedrijfsvoering gaan steeds
meer geluiden op dat bloembollentelers
in het Lauwersland zich meer zouden
moeten gaan specialiseren. De gemeenten Dongeradeel (Friesland) en De

De teeltomstandigheden in Lauwersland
zijn geschikt voor de bloembollenteelt.
Het grondwater in het Lauwersland kan
snel te zout zijn om de bollen te beregenen. Daarom wordt zoet water vanuit
het IJsselmeer naar het Lauwersland
gepompt. Zowel de grondprijs als de
virusdruk zijn lager dan in de traditionele bollenteelt gebieden. Alleen is de kans
op nachtvorst in het voorjaar iets groter.
Bovendien is de veldperiode door het
iets koelere klimaat van het gewas langer, hetgeen resulteert in een wellicht
hogere fysieke opbrengst maar lagere
stuksprijs naarmate het seizoen vordert.
Door de lagere virus- en bodemziektedruk biedt het Lauwersland goede perspectieven voor gevoelige cultivars.
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MARKETING

Een centrale ontmoetingsplaats is belangrijk in de bloembollenteelt en -marketing. De uitwisseling van kennis is belangrijk om op de hoogte te blijven van
prijsontwikkelingen, maar ook om en tot
innovaties te komen. Een ontmoetingsplaats is reeds aanwezig op het bloembollenvoorlichtingscentrum Kruisweg,
waar een verwerkingsplaats aanwezig is
en waar ook gebroeid kan worden.
Bloemenveiling FloraHolland geeft aan
dat er vraag is naar een groter sortiment
vanuit de regio. Het tulpensortiment dat
nu geteeld wordt, zou uitgebreid kunnen
worden met meer cultivars, maar ook
met andere soorten bolgewassen. Indien
de bollen in het gebied gebroeid worden, kan beter op de regionale markt
ingespeeld worden.
Kortom, het Lauwersland voldoet aan
alle randvoorwaarden om de bloembollenteelt en broei uit te oefenen. Een
zacht klimaat, geschikte grondsoort, voldoende beschikbaarheid van zoet water,
lagere ziektedruk, goede mechanisatiemogelijkheden, marktperspectief en een
regionale overheid die met de ondernemers meedenkt. Dit maakt het Lauwersland tot potentieel aantrekkelijke plaats
voor de (uitbreiding) van de bollenteelt.

