ACTUEEL

Positieve aandacht voor
de bollensector
Als bollenkweker anno nu kun je te maken krijgen met weerstand. Die komt vaak voort uit onwetendheid, en richt zich met
name op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Die
weerstand speelt in het Noordelijk Zandgebied (nog) geen
rol, maar toch besloot de Kring Noordelijk Zandgebied van de
KAVB een actief PR-beleid te gaan voeren. ‘Door open te zijn en
te informeren, hopen we eventuele klachten voor te zijn.’
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“O

m je heen hoor je steeds meer
negatieve geluiden over de bollenteelt. Hier in het Noordelijk
Zandgebied valt het nog wel mee, maar toch
vonden wij het belangrijk om actie te ondernemen. Daarom hebben we een PR-commissie opgericht met als doel de bollensector meer
onder de aandacht te brengen, op een positieve manier”, vertellen commissieleden Josina
Rustenburg en Miranda van Straten. Die positieve aandacht wordt al een paar jaar gegenereerd door Bloeiend Zijpe; onder die vlag worden in het voorjaar allerlei activiteiten op en
om bollenbedrijven georganiseerd. “Op zulke
momenten blijkt dat er veel vragen zijn over de
bollenteelt. Het leek ons goed om daar op in te
spelen.”

over inundatie. “Nogal wat toeristen fietsen en
wandelen door het gebied en zien dan een stuk
bollenland onder water staan. Zij vragen zich
af: wat gebeurt hier? Laatst vroeg een toerist
zelfs of hier vis werd gekweekt! De tekst op het
bord legt uit wat het doel van de inundatie is en
dat het ondergelopen stuk land bovendien een
mooie voederplaats is voor vogels. Ook deze
tekst is in drie talen weergegeven.” In totaal zijn
er vijftien borden gemaakt. Deze hebben een
plek gekregen bij verschillende percelen in het
Noordelijk Zandgebied: onder andere bij Hopman in Petten, Blokker in Sint Maartensvlot-

brug, Warmerdam in Den Helder, de Floratuin
in Julianadorp en bij Hulsebosch in Schagerbrug.
De komende tijd zal het aantal borden nog verder worden uitgebreid. “We willen nog meer
borden plaatsen, ook over andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de tulpenteelt. Die borden zouden een plek kunnen krijgen langs de
wandelroute van Bloeiend Zijpe, en wellicht op
Texel. Daar komen immers ook veel toeristen.”
Josina en Miranda hopen van harte dat de borden ‘heel blijven’ en voorzien in de informatiebehoefte van toeristen en andere belangstellenden die voorbij komen. “We hebben vakgenoten
in de regio gevraagd op te letten of voorbijgangers inderdaad gebruikmaken van de borden
en dat aan ons te laten weten. Intussen hebben
we al van omwonenden gehoord dat voorbijgangers vaak stoppen om de borden te lezen.
Uit nieuwsgierigheid zijn ze zelf ook maar eens
gaan lezen; zij krijgen zelf ook wel eens vragen
van toeristen en weten nu welk antwoord ze
kunnen geven.” Als vakgenoten goede ideeën
hebben die kunnen bijdragen aan de positieve
beeldvorming van de bollensector, zijn die van
harte welkom. “Stuur dan even een mail naar
josina.rustenburg@hetnet.nl.”

VRAGEN
Dat doet de PR-commissie onder andere met
behulp van een kleurrijke informatiefolder in
het Nederlands, Duits en Engels die antwoord
geeft op ‘alles wat je altijd al wilde weten over
bloembollen’. “Daarin gaan we in op vragen
over de bloeitijd van bloembollen, het plantmoment, de oogst, het doel van de teelt, waarom er gekopt wordt, hoe het kan dat tulpen
doorgroeien op de vaas, waarom het bollenland onder water wordt gezet, enzovoort. Vragen die vaak gesteld worden als mensen van
buiten het vak een bollenbedrijf bezoeken.” De
folder kan op allerlei momenten worden uitgedeeld. “Bijvoorbeeld tijdens evenementen
zoals Bloeiend Zijpe, maar ook tijdens open
dagen en excursies.”
Daarnaast heeft de PR-commissie informatieborden laten maken die tekst en uitleg geven
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Josina (l) en Miranda: ‘Er zijn veel vragen over de bollenteelt’

