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H

et ruilen van land tussen vasteplanten- en bollentelers in de Bollenstreek
geeft soms scheve gezichten. Er zijn
zo wat beschuldigingen over en weer die er
voor zorgen dat de huurder het land niet goed
vindt en de verhuurder de huurder niet goed
voor zijn land vindt zorgen. Als we er nu vanuit gaan dat ze beiden gelijk hebben, dan hebben we al een deel van het probleem opgelost.
Het grootste probleem ligt in het feit dat de bollenkweker van andere zaken last heeft dan de
vasteplantenteler. Door hier met elkaar over te
praten, kunnen veel problemen worden voorkomen. De problemen zijn namelijk iets complexer dan soms wordt gedacht. Door te overleggen kunnen beide partijen beter uit de strijd
komen.

OORZAKEN
De oorzaken die zich aandienen zijn vrij divers.
Een belangrijk uitgangspunt is dat teelten van
bollen en vaste planten niet synchroon lopen,
waardoor er vaak te veel of juist te weinig tijd
tussen de teelten zit. Vaste planten op naland
is in de meeste gevallen te laat, terwijl er vaak
te vroeg moet worden gerooid, omdat er weer
bollen op het perceel moeten. Natuurlijk kan
dit worden opgelost door, nadat de bollen
gerooid zijn, het land leeg te laten liggen tot
het volgende voorjaar. Ditzelfde geldt voor de
bollenkweker die land van een vasteplantente-

ler huurt. Deze kan eigenlijk pas in het volgende jaar planten. Eerder niet, omdat er geen tijd
is om een goede grondbewerking uit te voeren en als de vaste planten niet te vroeg worden gerooid, het land pas in januari vrijkomt.
Het komt er dus op neer dat ruilen tussen vaste planten en bollen eigenlijk niet kan als je
een echte jaarlijkse cyclus wil. Het beste is elke
anderhalf jaar een teelt doen. Dit kost geld en
de vraag is wie dit gaat betalen, de vasteplantenteler of de bollenkweker? Het antwoord laat
ik graag aan beide telers over. De vraag die bij
mij opkomt, is: kost dit half jaar niet telen nu
echt meer dan het net te laat en onder slechte
omstandigheden planten van bollen, of het te
vroeg rooien van planten? Ik betwijfel dit. Als
je de kosten van een half jaar landhuur afzet
tegen teeltproblemen, denk ik dat dit half jaar
leeg laten liggen makkelijk uit kan. Je moet
alleen even gaan zitten om het rekensommetje te maken. Belangrijk is wel dat deze rekensom door de vasteplantenteler en bollenkweker
samen gemaakt wordt.

PROBLEMEN
De problemen in een ruilcombinatie zijn
legio. De bollenteler heeft geen last van kiek.
Als het in de grond zit, schuift hij dit met het
rooien weg en heeft er geen last van. Voor de
vasteplantenteler betekent het dat zijn planten onverkoopbaar zijn. Ditzelfde geldt voor
die paar grote onkruiden vlak voor het rooien.
Deze geven een massa zaad, maar dit geeft in
de bollenteelt geen echte problemen. De vasteplantenteler daarentegen heeft de gewassen op het veld staan als er echt veel onkruid-

groei is - in de zomer en het natte najaar - en
hij heeft niet genoeg chemie tot zijn beschikking om schoon te blijven. Het land lijkt dus
wel schoon, maar is dat niet. Natuurlijk zijn
er ook vasteplantentelers met te veel onkruid,
maar dit zijn er veel minder dan vroeger. Bij de
vaste planten is de laatste jaren een grote stap
gemaakt in de beheersing van onkruid. Hier
tegenover staat dat de vaste planten veel meer
uit de grond halen dan bollen. Niet dat er meer
wordt bemest, maar de planten halen het door
hun goede wortels uit de voorraad. Na een zeer
geslaagde vasteplantenteelt is het land dus
armer. Door deze verarming geeft onkruid eerder zaad en wordt het land dus vuiler.

OPLOSSINGRICHTING
Het belangrijkste uitgangspunt moet zijn dat
de bollenkweker en de plantenteler het land
samen gebruiken en er allebei geld aan moeten verdienen. De grond laten verarmen heeft
geen enkel nut. Bij de bemesting moet er dus
veel meer aan de kwaliteit van het land worden
gedacht dan alleen aan de beste bemesting
voor het seizoen dat de teler op het land zit. ‘Na
mij de zondvloed’, zou een strafbare opmerking
moeten worden. Als het land samen met alle
gebruikers goed wordt beheerd, plukt iedereen
daar de vruchten van. Bespreek dus met elkaar
alle teelttechnische zaken die beiden aangaan.
Denk hierbij aan vruchtwisseling, grondbewerking en niet in de laatste plaats de toevoeging van organische stof. Als dan ook nog het
rekensommetje gemaakt wordt wat een slechte teelt kost, is er aan alle kanten geld te verdienen.
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