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Het beste van twee werelden
Na het samengaan van GMN en
Agrifirm per 29 september 2019 zijn
er nieuwe kansen ontstaan voor
het bloembollenonderzoek. Beide
organisaties waren al actief op dit
gebied, maar door de kennis te
bundelen, wordt het werkveld nog
breder. Dat leidt onder andere tot
een naamswijziging voor Innoventis,
dat nu verdergaat onder de
alleszeggende naam ‘Expertisecentrum
Bloembollenteelt’.
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas
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MN en Agrifirm deden allebei al het nodig op
het gebied van onderzoek. “Voor een deel was
er overlap in ons werk, voor een deel vulden we
elkaar aan. Nu we zijn samengegaan valt de overlap
weg en hebben we als organisatie in zijn geheel een bredere scope”, verwoordt Dennis Meijaard de voordelen van de
krachtenbundeling. Meijaard is verkoopleider en binnen
Agrifirm GMN verantwoordelijk voor het Expertisecentrum
Bloembollenteelt. “Dit was een goed moment om ons werk
tegen het licht te houden. We gaan verder met waar we goed
in zijn en wat voor het bollenvak echt belangrijk is.” Om
geen misverstand te laten bestaan over waar het onderzoekscentrum voor staat, is een nieuwe naam gekozen: Expertisecentrum Bloembollenteelt. “Dat zegt precies wat we doen en
creëert de juiste verwachtingen.”

DOELSTELLINGEN
Meijaard zet de doelstellingen van het Expertisecentrum
op een rij. “Wij willen expertise ontwikkelen op gebied van
de bloembollenteelt en deze kennis beschikbaar stellen aan
klanten en andere stakeholders in het bollenvak, maar ook
bijdragen aan het ontwikkelen van een duurzamer teeltsysteem in de bloembollen, bijvoorbeeld om oplossingen te
ontwikkelen voor trips in hyacint, het coaten van bollen en
Botrytis cinerea in de tulpbroei. Met het oog op het wegvallen
van middelen richten we ons bovendien op de ontwikkeling
van een effectief middelen- en maatregelenpakket voor de
bloembollenteelt. Korte lijnen met de fabrikanten, zoals
Bayer, Adama, Certis en BASF, zijn hiervoor essentieel. Verder
wil het Expertisecentrum Bloembollenteelt hét adres zijn voor
kennis en innovaties in de bloembollenteelt.”
Onderzoek is alleen maar belangrijker geworden voor het
bollenvak, concludeert Meijaard. “Dat geldt zowel voor onze
klanten en de sector als voor onze adviseurs. Verduurzaming
en vergroening zijn dé thema’s van dit moment en cruci-

40

5 juni 2020

5 juni 2020
040-41 Innoventis2.indd 40

29-05-20 12:14

Proeflocaties
Vestigingen

‘Bĳ de weg naar verduurzaming
en vergroening hebben kwekers
deskundig advies nodig’
aal voor de continuïteit van bedrĳven. Om dat te kunnen
waarmaken, is veel kennis en innovatie nodig. Onderzoek ligt
aan de basis daarvan.” Over het belang van onderzoek voor
de adviseurs vult Meĳaard nog aan: “Steeds meer middelen
verdwĳnen, we zĳn de weg naar verduurzaming en vergroening ingeslagen en kwekers hebben daarbĳ deskundig advies
nodig. Vanuit onze onderzoekexpertise kunnen we onze
adviseurs daarbĳ ondersteunen.”

MEER MOGELIJKHEDEN
Om de punten uit de beleidsnota Vitale Teelt 2030 te kunnen realiseren, moet er nog wel het nodige gebeuren, stelt
Meĳaard. “Door onze onderzoekskrachten te bundelen,
creëren we daarvoor meer mogelĳkheden.” Zo is niet alleen
het onderzoeksteam uitgebreid van twee naar vĳf personen,
ook het budget is groter. “De overlap is eruit waardoor er
ruimte ontstaat voor meer onderzoek, ook voor kleinere
teelten. Verder is ons werkgebied en dus ook het onderzoek
uitgebreid naar alle belangrĳke teeltgebieden in Nederland
en bedienen we gezamenlĳk een grotere en bredere groep
klanten, ook buiten het bollenvak, waardoor een interessante kruisbestuiving ontstaat.” Binnen het team van onderzoekers is bovendien ruimte ontstaan voor specialisatie.
“Er is nu bĳvoorbeeld één onderzoeker volledig gefocust
op vergroening. Door te specialiseren kunnen we nog meer
bereiken dan we los van elkaar al deden.”
Het Expertisecentrum richt zich op een breed scala van
onderzoeken. “Denk aan toelatingen voor de Kleine Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddelen (KUG), maar ook aan
toelatingsonderzoek in opdracht van gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten en het uittesten van alternatieve, groene
middelen die verdwenen middelen moeten vervangen. Inmiddels kennen we allemaal het belang van een gezonde bodem
en een weerbaar gewas, dus we richten ons ook op bodemverbetering en gewasversterking.” Om inzicht te krĳgen in de
effectiviteit en de combinatie van middelen doet het Expertis-

ecentrum effectiviteitsonderzoek. “Om kwekers te ondersteunen bĳ hun keuze voor technologische toepassingen, doen wĳ
bovendien tests waarbĳ we bĳvoorbeeld het nut van sensoren
en drone-opnames onderzoeken.”
Een deel van het onderzoek dat het Expertisecentrum doet,
wordt ingegeven door kwekers. “Zĳ komen vanuit de praktĳk
met een concrete vraag, ook dat geeft sturing aan ons werk.
Denk bĳvoorbeeld aan het coaten van bollen. Kwekers willen
weten wat ze daarmee kunnen en wat de effecten ervan zĳn.
Met ons onderzoek kunnen wĳ hen helpen daarin stappen te
zetten.”

KLANTENDAGEN
Als we het Expertisecentrum aan de Zandvaart in Breezand
bezoeken, lopen verschillende adviseurs met klanten langs
de testveldjes. “Deze weken organiseren we klantendagen op
de onderzoeklocaties in Breezand, Voorhout, Venhuizen en
Zwaagdĳk. Om aan de coronamaatregelen te kunnen voldoen,
pakken we het anders aan dan anders. Bezoekers moeten een
afspraak maken met hun adviseur en we ontvangen alleen
kleine groepen. Deze aanpak kost meer tĳd. Wat je normaal
in drie dagen deed, verspreiden we nu over een paar weken.
Voordeel is wel dat er meer interactie is en dat de informatie
meer is afgestemd op de behoefte. Kwekers zĳn natuurlĳk
vooral geïnteresseerd in de gewassen waar zĳ mee werken.
Dat kunnen we nu optimaal organiseren. Daar krĳgen we veel
waardering voor. Tegelĳkertĳd is dit een mooie kennismaking
met het Expertisecentrum Bloembollenteelt en een kans om
onszelf in deze vernieuwde setting goed op de kaart te zetten.
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Gelukkig is het ideaal weer om even lekker te tuinen.”
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