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Bloembollen biologisch, Biologische bloembollen
is dat logisch? Ja, want de
gangbare bollenteelt is een
van de meest vervuilende
takken van landbouw. ‘Dat lukt nooit’, dachten veel mensen toen
Hoeve Vertrouwen in 1992 begon met het
Een milieuvriendelijke manier verbouwen van biologische bloembollen.
dachten dat hun product niet kon
van telen maakt dus juist bij Bollentelers
gedijen zonder hulp van chemische middelen
bloembollen een groot en kunstmest. Dit terwijl bloembollen het
zonder die hulpmiddelen hebben
verschil. Ecobulbs worden eeuwenlang
gesteld. De vraag was dus of de kosten en de
geproduceerd zonder gebruik opbrengst zouden verschillen van die bij
gangbare teelt. Het kost meer ruimte en meer
van chemische werk. Maar de voldoening is er. En het product
steeds vaker erkend in buitenlandse
bestrijdingsmiddelen en wordt
markten.
kunstmest. Aan de lijn is
“In het buitenland zijn onze
Annelies Timmerman, Timmerman:
klanten vooral postorderbedrijven waar
verantwoordelijk voor particulieren bollen kopen, bedrijven die
snijbloemen produceren - in kassen of buiten,
zakelijke klanten en export. en instanties die zelf aanplanten zoals

Ecobulbs groeimarkt

gemeenten. 10% van de omzet behalen wij in
het buitenland en dit groeit.” Tot 2012 teelde
zij altijd zelf bloembollen, nu laat zij dit
anderen doen en concentreert zich op de
handel. Belangrijke exportmarkten zijn
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
Timmerman geeft aan dat de motivatie van
klanten om te kiezen voor ‘biologisch’ een
overweging van duurzaamheid is. Zit daar
groei in? “Jazeker”, zegt zij. “Het groeit
enorm, vooral sinds de laatste twee jaar veel

wordt gesproken over de slechte bijenstand.
Die dieren hebben echt baat bij bij-vriendelijke
bloemen en dat zijn onze producten, omdat
zij biologisch zijn.” Daartegenover is het zo
dat Engeland een lastig te penetreren markt
blijkt. “De Engelse tuinen zijn wereldberoemd,
maar men strooit er ook heel gemakkelijk met
chemicaliën en kunstmest. Ik heb daar wel
klanten, maar het is geen markt van grote
omvang. De Scandinavische landen bieden
zonder uitzondering wel een veelbelovend
perspectief.”
Meer informatie: www.ecobulbs.nl

