DUURZAAMHEID

‘Imago positief beïnvloeden met duurzaamheid’
Verbeter de wereld, begin bij jezelf… Nogal wat kwekers nemen
dit ter harte en geven vorm en inhoud aan het thema duurzaamheid. Door iets extra’s te doen, of juist door iets weg te laten.
BloembollenVisie sprak met een aantal kwekers over hun duit
in het duurzaamheidszakje, en wat hen dit oplevert.
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O

p zoek naar duurzaamheidsinitiatieven in de bollensector komen we al
snel uit bij kwekers die zich verdiepen
in biologische teelt of via duurzaamheid naar
biologisch streven. Ook op ‘reguliere’ kwekerijen wordt echter steeds duurzamer gewerkt, de
bewustwording neemt met rasse schreden toe.
De motivatie om duurzaam te werken, kan per
ondernemer verschillen. “Ons bedrijf is 95 jaar
oud en te zijner tijd willen we het op een goede manier doorgeven aan een volgende generatie.” Daarmee vat John van der Slot, van kwekerij/broeierij J.W. van der Slot & Zn. bv uit
Noordwijkerhout samen wat zijn motivatie en
die van zijn compagnon René is om invulling te
geven aan het thema duurzaamheid. De neven
telen 50 hectare bollen (hyacinten, tulpen en
narcissen) en broeien 4 miljoen snijhyacinten
in zeven verschillende kleuren. De helft van de
opbrengst komt voor de veilingklok, de andere helft wordt op contractbasis verkocht aan de
retail.

TOP TELER
Voor de hyacintenbroeierij zetten zij gebruikte potgrond in uit de tulpenbroeierij. “Hergebruik is duurzaam en tulpenbroei en hyacintenbroei bijten elkaar niet. Verder proberen
we door het gebruik van acryldoek tijdens de
afbroei de juiste temperatuur te creëren in de
kas. Dat gaat goed, we zijn meer bloemen per
vierkante meter glas gaan broeien.” De afgebroeide bollen worden afgevoerd naar een
vergister. “Daarvoor krijgen we compost terug
waarmee we ons land bemesten. Ook zijn we
betrokken bij het project Duurzaam Bodemleven en hergebruiken we de afgewerkte lucht uit
ons bedrijf om bollen mee te drogen.”
De initiatieven van Van der Slot vallen blijkbaar
op want het bedrijf won er drie jaar geleden
een duurzaamheidsprijs mee. “Verder zijn we
onlangs onderscheiden als Top Teler nadat we
de duurzaamheidsscan van Natuur & Milieu
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hadden ingevuld.” Duurzaamheidsinitiatieven hoeven niet altijd groots en meeslepend
te zijn, benadrukt Van der Slot. “Zo zijn we van
krachtstroom overgegaan op gelijkstroom om
energie te besparen. Heel ingrijpend is dat niet,
maar het levert wel wat op. En veel kleine stappen maken een grote.”

‘We zijn te laat gestart met
communiceren, daardoor is
er weerstand ontstaan’
De Firma Van Eeden Rzn uit Noordwijkerhout
kweekt voornamelijk hyacinten, tulpen en krokussen, en broeit zo’n 1,5 miljoen snijhyacinten. Duurzaamheid is een issue om verschillende redenen, vertelt Rutger van Eeden. “Door
duurzaam te werken, kun je de kosten drukken.
Verder vinden wij het belangrijk om het imago van het bollenvak positief te beïnvloeden.
Belangrijk is ook dat je erover communiceert
met je omgeving, uitlegt wat je doet, vragen
goed beantwoordt en enthousiast bent over je
vak. Wij merken dat dat werkt, er ontstaat meer
inzicht en begrip.”
Van Eeden is op allerlei manieren duurzaam
bezig, bijvoorbeeld door hyacinten te broeien
op water. “Verder hebben we vier jaar geleden
zo’n honderd zonnepanelen op het dak laten
installeren. Het drogen van de bollen kost veel
stroom, met de energieopbrengst van de zonnepanelen kunnen we dat stroomverbruik wat
afvlakken.”

OPBRENGST
Van Eeden probeert het middelengebruik te
minderen door er bewuster mee om te gaan
en alternatieven in te zetten. “Door schimmels
mee te geven aan planten, hoeven we minder
chemie te gebruiken en besparen we kosten.”
De bloembollenkwekerij werkt met bedden
van 1.90 meter. “Dat leidt tot een betere grond-

Serie duurzaamheid
Duurzaamheid wordt een steeds
belangrijker thema. In de samenleving, en daarmee ook voor
de bollensector. Immers, als
de samenleving om een duurzaam product vraagt, zal de sector daarop moeten reageren. Wat
betekent dit voor de verschillende partijen die actief zijn in het
vak? Op welke manier spelen zij
in op de ontwikkelingen? Waar
lopen zij tegenaan? Veel vragen.
In deze serie gaat BloembollenVisie op zoek naar de antwoorden.

benutting per vierkante meter en daarmee een
relatief hogere opbrengst. Verder hebben we
in de kas alle TL-verlichting vervangen door
led. Dat was een flinke investering, maar die
haal je er wel uit; we gebruiken de helft minder
stroom. Op dit moment experimenteren we
met kleuren in de belichting. Wit licht blijkt een
dieper groen en steviger gewas op te leveren.”

Rutger van Eeden: ‘Door duurzaam te werken, kun je de kosten drukken’

Op het moment van het interview overweegt
Van Eeden om te investeren in een schuimmachine om bollen in te dompelen. “Daarmee kun je de dosering exacter afstemmen,
dat levert een besparing op. Bovendien druppelt het minder na, waardoor je minder emissie hebt op je erf.”
Hilberts Bloembollen is gevestigd in het Drentse Beilen. Martin Hilberts runt de kwekerij
samen met zijn vrouw Hilda en een team van
medewerkers. “Wij telen zo’n 120 hectare lelies,
tulpen, krokussen, narcissen en gladiolen, voornamelijk voor de broeierij.” Over zijn invulling
van het thema duurzaamheid zegt Martin Hilberts: “Wij proberen met zo min mogelijk energie en belasting voor het milieu een zo hoog
mogelijk rendement te behalen. Duurzaamheid is belangrijk, maar daarbij verliezen we
het rendement niet uit het oog.”

Hilberts bespuit zijn gewas dan ook wel met
de toegestane producten, maar zet daarbij alle
mogelijke middelen in om drift te voorkomen.
“En waar mogelijk gebruiken we alternatieven. Bij de bestrijding van aaltjes zijn we, waar
mogelijk, overgegaan op de teelt van tagetes
(Afrikaantjes). Dit jaar willen we de virusscan
gaan inzetten om aan de hand van taakkaarten te kunnen bepalen waar schade door aaltjes kan ontstaan.”

INHAALSLAG
De ventilatoren in de cellen zijn frequentiegeregeld en dus energiebesparend. Ook simpele dingen als lampen uit op plekken waar niet
wordt gewerkt, zetten zoden aan de dijk, vindt
Hilberts. “Wij proberen die bewustwording ook
over te brengen op onze medewerkers. Als je er
met elkaar scherp op bent, kun je echt een bijdrage van betekenis leveren.”

Hilberts ventileert zijn duurzaamheidsinspanningen ook naar de omgeving. “Op onze site
geven we tekst en uitleg over onze manier
van werken en vind je informatie over hoe wij
omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. Op
Facebook kun je onze werkzaamheden volgen.
Verder organiseren we open dagen en werken
we mee aan regionale fietsvierdaagsen. Tijdens zo’n evenement krijgen we zo’n 1.200 tot
1.500 bezoekers over de vloer; zo bereik je in
een klap een heleboel mensen die je iets kunt
meegeven over het bollenvak. De reacties zijn
altijd heel positief.” Hilberts spreekt hierbij van
‘een inhaalslag’. “We zijn te laat gestart met
communiceren, daardoor is er weerstand ontstaan. Dat komt vooral voort uit onwetendheid,
mensen gaan zelf invullen wat je aan het doen
bent, en zo ontstaan de negatieve verhalen. Nu
zijn we aan het bijsturen en met resultaat. Dat
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is goed om te zien.
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