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Regioteamleider Stefanie de Kool:

‘Kleine groep, groot effect’
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Elke maand is in BloembollenVisie te lezen hoe de deelnemers
aan Telen met toekomst omgaan met gewasbescherming, mest
en mineralen, energie en natuurbeheer. Hoe kijkt regioteamleider Stefanie de Kool tegen het project aan, en hoe ziet zij de
toekomst van het project?
Sinds 2001 houdt een kleine groep
bloembollentelers zich bezig met het
door de ministeries van LNV en VROM
gefinancierde project Telen met toekomst. Vijf bedrijven uit drie regio’s, die
allemaal op duinzandgrond telen, gaan
in nauwe samenwerking met onderzoekers en een voorlichter na welke mogelijkheden er zijn voor de geïntegreerde
teelt van bloembollen. Ook in de vollegrondsgroenteteelt, boomteelt en akkerbouw draaien dergelijke groepen.
Regioteamleider voor de bloembollensector is Stefanie de Kool. Werkplek en
standplaats is PPO sector Bloembollen
in Lisse. Zij coördineert bijeenkomsten
van deelnemers, maar fungeert ook als
contactpersoon als het gaat om onderzoeksvragen die door de deelnemers
worden gesteld. Als wetenschappelijk
onderzoeker met ervaring in bedrijfssystemenonderzoek en bemesting is dit
een ideale functie. “Het is heel gevarieerd. Praktijkkennis moet naar het
onderzoek, wetenschappelijke kennis
naar de praktijk, vragen naar allerlei
deskundigen bij PPO of PRI, maar er
moet ook van alles worden geregeld op
het gebied van communicatie. Vooral
dat laatste spreekt me erg aan.”

HELDERE DOELSTELLING

Over de doelstelling van het project is
ze helder. “De overheid had zogenaamde nitraatgelden beschikbaar. Deze zijn
ingezet om na te gaan wat er mogelijk is
om in een aantal teelten op uitspoelingsgevoelige gronden het overschot
aan mineralen naar grond- en oppervlaktewater tegen te gaan. Voor de bollenteelt is de kans op uitspoeling vooral
groot op de duinzandgronden, vandaar

dat het project zich daarop richt. Het
geld is aangewend voor een project
waarin een kleine groep ondernemers
samenwerkt met onderzoekers en voorlichters. Naast terugdringing van mineralenoverschotten is er ook aandacht
voor gewasbescherming. Het uiteindelijke doel is het komen tot een geïntegreerde manier van telen en minder
milieubelasting.”
De omvang van de groep is bewust
klein gehouden. “Deelnemers registreren in dit project veel, en er dienen tal
van monsters te worden geanalyseerd.
Dat vraagt veel tijd en geld om alles
goed te volgen. Ook het intensief begeleiden van de deelnemers door DLV
kost tijd en hoe meer deelnemers, hoe
duurder het dus wordt.”
De kleine groep is echter uitstekend in
staat om naar grote groepen ondernemers duidelijk te maken waaraan wordt
gewerkt. “We hebben avonden georganiseerd over vuur en over bemesting, bij
studieclubs gesproken, op open dag van
PPO De Noord en in Lisse waren we
aanwezig om resultaten te bespreken,
en maandelijks is er de rubriek in
BloembollenVisie. De naamsbekendheid van het project is erg groot, zo
merk ik als ik de naam noem. Vrijwel
elke teler kent het.”
Bijzonder aan het project is de wisselwerking tussen onderzoek en praktijk.
“In veel gevallen levert onderzoek resultaten op, die daarna naar de teler gaan.
Hier werken onderzoek en praktijk
nauw met elkaar samen. Telers stellen
vragen aan het onderzoek, en onderzoekers kunnen bij telers terecht voor
praktijkervaring en proeven op de
bedrijven.”
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jaar is die periode voorbij. Deelnemers,
onderzoekers en projectleiding zien
echter veel heil in een vervolg. Op dit
moment vinden er volop gesprekken
plaats over de toekomst van het project. “Het is belangrijk dat LTO achter
het project staat, omdat dit een project
is voor de sector, en dus moeten sectororganisaties het ook zien zitten.
Daarom wordt LTO Nederland op dit
moment betrokken bij de opzet van het
vervolgproject. De timing is goed, want
het project sluit mooi aan bij het
Convenant Gewasbescherming, dat ook
door LTO is getekend. Binnen dit convenant is de gezamenlijke doelstelling
van LNV, LTO en de Stichting Natuur
en Milieu om de milieubelasting met
95% terug te dringen ten opzichte van
het referentiejaar 1998. Het is dus een
gezamenlijk belang van LNV en LTO
om vooruitgang te boeken. De financiering zal waarschijnlijk vanuit verschillende programma’s van LNV komen,
zodat de insteek breed zal zijn.”
Of de groep dezelfde samenstelling
blijft houden, is de vraag. “Dat staat
nog niet vast. Het is goed mogelijk dat
de doelstellingen van Telen met toekomst worden aangepast. Deelnemers
moeten zich in die doelstellingen kunnen vinden. Als ze dat niet doen, vind
ik het begrijpelijk als ze stoppen.
Daarnaast zou het goed zijn als er niet
alleen bedrijven op duinzandgrond bij
het project worden betrokken, maar
ook bedrijven uit andere regio’s. Op
andere grondsoorten spelen weer hele
andere problemen, die om een andere
oplossing vragen.”

DOORLOPEND PROJECT

De vraag is wanneer het project voor
Stefanie de Kool geslaagd is. “Als de
gehele bollenteelt geïntegreerd teelt
met de mogelijkheden die we nu hebben. Eigenlijk is dit een project dat
altijd kan doorlopen, omdat er altijd
weer nieuwe ontwikkelingen in onderzoek zijn die getest moeten worden in
de praktijk. Ook lopen telers in de
praktijk tegen nieuwe knelpunten aan,
waarvoor het onderzoek oplossingen
kan bieden. Er is nu al veel nieuwe kennis verworven, en het zou goed zijn als
we daar nog een aantal jaren op kunnen doorbouwen.”

