Schoon erf geeft
fiscaal voordeel
Binnen de bloembollensector is ‘Schoon erf, schone sloot’ al een begrip. Ook
andere agrarische sectoren gaan hiermee aan de slag. Dit kan met de Maatlat
Schoon Erf. Dit biedt fiscale voordelen voor akkerbouwers en veehouders. Voor
de bollensector komen die er ook aan.
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e Maatlat Schoon Erf is vanaf
januari 2018 van kracht geworden. Belangrijkste doelstelling
van de maatlat is het stimuleren
van investeringen die emissies voorkomen
uit mest, compost, reinigingsmiddelen,
gewasbescherming en veevoer. De Maatlat
Schoon Erf biedt agrarisch ondernemers
de mogelijkheid zich te laten certificeren.
De overheid heeft de maatlat opgenomen
in de MIA/Vamil-regeling om zo een fiscaal
voordeel te genereren.

EXTRA AFSCHRIJVEN

investeringskosten op de winst in mindering te brengen. Daarnaast kan met de
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) afgeweken worden van de
reguliere afschrijving en mag de afschrijving voor 75% willekeurig plaatsvinden.
Aan de kosten die in aanmerking komen
voor MIA en voor Vamil zijn wel grenzen
gesteld:
• € 12.500 per 500 m² erfverharding;
• € 30.000 per 500 m² sleufsilo;
• € 10.000 per 100 m² mestsilo;
• € 15.000 per wasplaats.
• Certificaat Maatlat Schoon Erf

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA)
is het mogelijk om 13,5% extra van de

De investeringskosten worden gebaseerd

op de maatgevende waarden die in het
certificaat Maatlat Schoon Erf (MSE) zijn
vastgelegd. Een digitale tool om online het
erf van de ondernemer in kaart te brengen
is in ontwikkeling. De eerste criteria om
aan de maatlat te voldoen zijn opgesteld
voor de veehouderij- en akkerbouwerven.
Voor bloembollen-, fruit en boomkwekerijen zijn deze criteria aanstaande.
Er zijn criteria opgesteld voor:
• emissies van mest(opslagen);
•	emissies bij reinigen van werktuigen;
• emissies uit voeropslagen;
•	afvoer en tijdelijke opvang van regen;
• dieren op het erf;
• het schoonhouden van erven.
Met name het reinigen van werktuigen en
het schoonhouden van erven is actueel op
elk bloembollenbedrijf. De regeling sluit
aan op het project van de KAVB ‘Schoon
erf, schone sloot’.

TIJDIG AANMELDEN

Wilt u meer informatie
over deze regeling of over
subsidie voor agrarische
bedrijven? Neem contact
op met de subsidiedesk
via e-mail subsidiedesk@
flynth.nl
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Wie een beroep wil doen op MIA en Vamil
moet zich binnen drie maanden – gerekend vanaf de dag dat de opdracht is
bevestigd – melden bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO). Op mijn.
rvo.nl/mia-en-vamil is te lezen hoe dat
moet.
Voor de meldingsdatum dient ook een
ontwerpcertificaat MSE door een officiële
certificeringsorganisatie te zijn afgegeven.
Met name het aanvragen van het certificaat heeft de aandacht nodig. Zoals bij
elke subsidieregeling moeten de kosten
van de investering en het certificaat opwegen tegen het voordeel van de Milieu-investeringsaftrek en de Vamil-regeling.
Op www.maatlatschoonerf.nl/ is onder
‘Voor agrariërs’ meer informatie te vinden
over de aanvraag van het certificaat.
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en klein stuk bollenland in Limmen, Noord-Holland. Het land is
omringd door bebouwing en ligt
aan de voet van een Middeleeuws
kerkje. Het is de oude schooltuin van
Pieter Boschman, de plek waar de Hortus
Bulborum in 1928 officieel is opgericht.
Negentig jaar geleden zag de onderwijzer
hier zijn eerste vierhonderd tulpencultivars in bloei. Zijn collectie is sindsdien
drie keer verhuisd, maar inmiddels zijn
de bollen weer geplant op de plek waar
het allemaal begon. Het zijn geen vierhonderd cultivars meer, maar 2.700 en de
tulpen zijn aangevuld met meer dan 1.300
andere voorjaarsbloeiers, zoals narcissen,
krokussen en hyacinten. De verzameling
van Boschman is de grootste collectie historische bolgewassen ter wereld en wordt
in stand gehouden door een stichting van
vrijwilligers.

SELECTEREN
De Hortus Bulborum groeit nog steeds en
de stichting kan de bollen niet meer allemaal kwijt in de tuin in Limmen. Een deel
van het assortiment is daarom verhuisd
naar een locatie elders in de omgeving.
Kwekers en verzamelaars brengen regelmatig partijtjes naar Limmen: soms maar
één partij, soms een hele privécollectie.
De Stichting Hortus Bulborum bepaalt
welke cultivars in aanmerking komen
voor een plek in de bollentuin.
Het maken van een selectie blijkt moeilijker dan gedacht, zegt Max Nuyens,
bestuurslid van de stichting Hortus
Bulborum. “We hebben een lijst met
kenmerken waaraan een Hortus Bulborum-partij moet voldoen. Toch is er
ieder jaar discussie: welke bloembollen
zijn museumwaardig en welke niet?” In
ieder geval heeft de partij zijn sier- en
gebruikswaarde bewezen. Daarnaast
bepalen de mate van ziektegevoeligheid,
de plaats in het handelsassortiment en de
teeltomstandigheden of de cultivar wordt
toegevoegd aan de collectie.
De grote hoeveelheid nieuwe tulpenrassen op de markt is volgens voorzitter Piet
Apeldoorn problematisch. “De tulpen
van nu komen en gaan. Hun vaak korte
bestaansrecht is voor ons niet interessant,
tenzij er bijzondere genetische eigenschappen aan de tulp zijn verbonden. De
tijd zal uitmaken welke van de huidige
cultivars uiteindelijk een plekje op de
Hortus in Limmen verdienen.”

ONDERZOEK
De collectie van de Hortus Bulborum is
namelijk niet alleen een fraaie tentoonstelling van voorjaarsbollen en -knollen,
maar wordt ook en vooral gebruikt voor
veredelingsdoeleinden en voor onderzoek.

De stichting veredelt niet zelf, maar ontvangt regelmatig beroeps- en hobbyveredelaars in de bollentuin. Potentieel
waardevolle genen worden hier immers
bewaard en in stand gehouden.
Ook worden deze genen onder de loep genomen: zo deed de Universiteit van Leiden
in 2015 onderzoek naar het tulpenmozaïekvirus. De mozaïekvirustulp – bekend
om zijn barok gevlamde bloemen – was
erg gewild tijdens de Tulpomanie en staat
vaak afgebeeld op oude schilderijen en
prenten. De dragers van het mozaïekvirus worden ook wel ‘Rembrandttulpen’
genoemd, naar de belangrijkste schilder
uit die tijd. De onderzoekers vergeleken
virustulpen uit het 18e eeuwse herbarium
van Gaymans met de historische virustulpen uit de tuin in Limmen.

VIRUSSEN
De Rembrandtcollectie is het paradepaardje van de Hortus Bulborum. Bezoekers
komen speciaal voor deze verzameling
naar Limmen. Toch geven deze tulpen wel
problemen: het blijven bollen met virus.
Dat is niet zonder risico. Luizen brengen
het virus gemakkelijk over op andere tulpen en kunnen op deze manier de andere
cultivars in gevaar brengen. “Het zijn bollen met een enorme historische waarde”,
zegt Max Nuyens. “De oudste tulpen uit
de Rembrandtverzameling stammen uit
1620. We willen de virustulpen in stand
houden en tegelijkertijd de rest van de
collectie tegen besmetting behoeden.”
Daarom zijn er maatregelen genomen. Het
deel virustulpen dat gekweekt is voor de
verkoop, staat elders. De showcollectie in
de tuin Limmen wordt geplant op vijftig
meter afstand van de andere historische
tulpen. Op deze manier hoopt de stichting
alle cultivars te behouden op de manier
zoals ze ooit zijn ontstaan. Dit blijft lastig,
vooral als je je bedenkt dat de meeste
cultivars uit de collectie uit niet meer dan
twee regels bollen bestaan. Tien zieke bollen betekenen al snel één cultivar minder
in de bollentuin.

BOLLENKRAAM GEZOND HOUDEN
De bollenkraam gezond houden heeft
daarom de hoogste prioriteit, zegt Piet
Apeldoorn. De voorzitter van de Hortus
Bulborum heeft hier zo zijn zorgen over.
“We zitten in een moeilijk gebied. De
Hortus is omringd met bebouwing en er
is niet veel wind. De beukenhagen op het
land zijn schuilplaatsen voor luizen. We
laten de bloemen langer bloeien, zodat de
bezoekers er langer plezier van hebben,
maar uitgebloeide tulpenbloemen zijn een
bron van infecties. Tegelijkertijd mogen
we niet meer alle bestrijdingsmiddelen
toepassen.”

Betekent dit dat de historische tulpencollectie snel zal verdwijnen? Apeldoorn
ziet gelukkig nog wat lichtpuntjes. “De
kwekerswereld is zich hard aan het
ontwikkelen. Ik hoop dat we op de korte
termijn in staat zijn om tulpen sneller te
vermeerderen. Virusvrij vermeerderen,
zoals dat nu ook al bij lelies gebeurt. Als
dat mogelijk is, kunnen we de historische
cultivars die nog maar uit een paar bollen
bestaan virusvrij maken.”

TECHNOLOGISCHE TOEKOMST
De Hortus Bulborum heeft binnenkort al
profijt van ontwikkelingen op het gebied
van technologie en mechanisering. De
collectie wordt ieder jaar met de hand
gerooid. Volgend jaar is dat verleden tijd:
met behulp van crowdfunding is er nu
een aangepaste elektrische rooimachine
besteld. De rooimachine, gebouwd door de
firma Denneman uit Heemskerk, schept
de bollen regel voor regel op. Er ligt al
een kabel in de grond om de toekomstige
rooimachine te voorzien van energie. Deze
zomer beginnen ze met proefdraaien.
Piet Apeldoorn: “We willen de aangepaste rooimachine ook na aanschaf blijven
moderniseren. In de toekomst kunnen we
alle partijen voorzien van een microchip.
Bij herkenning van zo’n chip stopt de rooimachine en krijgen wij op het display te
zien welke partij uit de grond is gehaald.
Hoewel de Hortus Bulborum een historische bollentuin is, gaan we wel vooruit!”

Lezing
De Hortus Bulborum bestaat negentig jaar
en daarom organiseert de stichting op 28
april om 13.30 uur een tulpenveredelingsmiddag in het Bollenmuseum in Limmen.
Wat voor rol speelt het historische tulpenassortiment in moderne veredelingsmethoden? Tulpenveredelaar Arie Peterse spreekt
over de oer-eigenschappen van de tulp.
Inschrijven voor de lezing kan vóór 28 april
op www.hortus-bulborum.nl of via Nic Vis:
06 1188 9489.

Ken uw tulpen
De voortuin van de Hortus is dit jaar beplant
met een kleurrijke mix van klassieke én minder bekende cultivars. U kunt uw kennis testen tijdens de tulpenherkenningswedstrijd
op 28 april.
Kijk voor meer jubileumactiviteiten op
www.hortus-bulborum.nl.
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