ACTUEEL

Tweede spreker op deze CNB/
KAVB-actualiteitenavond was
André Hoogendijk, sinds maart
dit jaar als adjunct-directeur in
dienst bij de KAVB en in die
functie verantwoordelijk voor
het werkveld Duurzaamheid.
Onder het motto ‘Gezonde Bollen Bloeiende Sector’ ging hij
dieper in op een aantal actuele zaken die te maken hebben
met plantgezondheid.

André Hoogendijk: ‘Politieke wil voor vrijstellingen is er niet meer’

‘Gezonde Bollen Bloeiende Sector’
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E

en op de beamer geprojecteerde schaal
oliebollen zorgde voor de associatie met
Oud & Nieuw, dat als een rode draad
door de inleiding van André Hoogendijk zat
verweven. Was het vroeger zo, dat het er vooral
om ging gelijk te hebben, vandaag de dag is de
focus veel meer gericht op succes hebben. Was
het in het verleden zo, dat de KAVB in Hillegom
het beleid bepaalde, nieuw is dat het veel meer
uit de regio zelf –de leden- moet komen. Ook
gewasbescherming is over de datum heen en
zal plaats moeten maken voor een begrip als
plantgezondheid. Is het in de oude situatie zo,
dat soms de indruk gewekt wordt dat de randen van de wet worden opgezocht, vandaag
de dag is het essentieel om binnen de kaders
te blijven. Wat eveneens moet veranderen is de
afhankelijkheid van de overheid. Dat kan door
samenwerking. Door baas te zijn op het eigen
bedrijf in plaats van afwachten, hopen en bidden dat de overheid bijspringt.

LEVENDE BODEM
Spreker ging vervolgens dieper in op het op
vier thema’s gestoelde Actieplan Duurzame
Bloembollensector. Eerste thema daaruit is
Levende bodem, het project van John Huiberts
en zijn groep met als belangrijkste doel hoe
een stuk slimmer met die grond om te gaan.
Punten die daarbij aan de orde komen zijn het
samen meer kennis en ervaring opdoen, maar
ook het meten is weten (wat zit er in je eigen

grond aan stengelaal bijvoorbeeld). Een ander
punt is het investeren in bodemkwaliteit, zoals
het treffen van maatregelen in mest, compost
en dergelijke. Een laatste punt is de biologische
grondontsmetting, een actueel item. Niet zeker
is immers of metam-natrium nog wel terugkomt en zo ja, met heel veel beperkingen.

GROENE GEWASBESCHERMING
Als tweede thema noemde Hoogendijk de
Groene gewasbescherming. Dat formaline nu
al een jaar niet meer toegelaten is betekent
onder meer dat een nieuwe blik op reiniging
vereist is. Er zal hygiënischer gewerkt moeten worden of er moeten nieuwe technieken
beschikbaar komen. Is een product als Nontox
van Watter bijvoorbeeld (zie BloembollenVisie
van 8 augustus, pag. 27) breed toepasbaar en
biedt het een oplossing om bollen beter te reinigen? Een ander aspect is een veilige bewaring, waarvoor het CATT-onderzoek is opgezet
en dat onder meer moet voorkomen dat middelen worden gebruikt die niet ingezet mogen
worden. Ook op het gebied van biologische
bestrijders valt nog veel te halen en datzelfde
geldt voor een efficiënt gebruik. “Probeer daar
zo efficiënt mogelijk in te zijn en volg onderzoeken als bolcoating”, aldus Hoogendijk.

SCHOON WATER
Een actueel project bij dit thema is ‘Schoon erf,
schone sloot’ dat samen met Agrodis is opgezet
en dat het aanpakken van erfemissies behelst.
Ook kennisnetwerken, ecologische zuivering
(phytobak) en het terugdringen van stikstof en

fosfaat zijn bij dit thema belangrijke onderwerpen.

OMGEVINGSGERICHT
ONDERNEMEN
Vierde en laatste, maar tegelijkertijd ook zeer
actueel thema uit het actieplan betreft het
Omgevingsgericht ondernemen, oftewel hoe
ga je met buren (burgers) om in de naaste omgeving van het bedrijf of teeltpercelen. Dat
kan door kennis maken middels open dagen/
avonden of shows als Lemelerveld of door de
focus te richten op ondernemers én medewerkers (die zijn vaak het uithangbord van
het bedrijf). Een ander punt is hoe om te gaan
met weerstand. Weerstand hoort nu eenmaal
bij het ondernemen en als ondernemer kun je
aanleren hoe daarmee om te gaan. Een laatste
punt is het maken van afspraken, zoals in het
geval van Hardenberg. Hoor de bezwaren van
omwonenden aan en probeer daar vervolgens
op in te spelen. Bijvoorbeeld door een bredere spuitvrije zone aan te houden of door een
maïsstrook te planten.

CONCLUSIE
Spreker eindigde zijn bijdrage met de conclusie dat de wereld verandert en dat je als sector geen keus hebt, maar mee moet veranderen. Dat betekent samen werken aan kennis en
innovatie, de koplopers in de sector volgen en
het peloton ondersteunen en accepteren dat
duurzaamheid geen optie meer is, maar de
basis. Dat betekent onder meer als sector voldoen aan alle regelgeving.
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