‘De trein moet
blĳven rĳden’
In augustus 2018 lanceerden KAVB, Greenport Noord-Holland
Noord, Greenport Duin- en Bollenstreek en Wageningen
University & Research het document Vitale Teelt 2030. Hoe kom
je van zo’n vergezicht naar werkbare en realiseerbare praktijk?
Dat is de uitdaging waar de samenwerkingspartners nu volop
in zitten. Adjunct-directeur Jolijn Zwart en beleidsmedewerker
Annika Versloot van de KAVB praten ons bij.
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Veel onderzoek richt zich op lelie, meer financiële armslag zou meer onderzoek mogelijk maken.
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anaf de buitenkant is het misschien niet direct zichtbaar, maar
als je wat verder kĳkt, kun je zien
dat Vitale Teelt 2030 op allerlei
manieren vorm krĳgt. Dat gebeurt vooral
aan de hand van diverse onderzoeken die na
de lancering in 2018 van start zĳn gegaan.
“Denk aan het onderzoeksprogramma Bollenrevolutie 4.0 waarover in de vorige editie
van Greenity werd geschreven, maar ook aan
onderzoeken op het gebied van meerlagenteelt, akkerranden, biociden en bollenteelt
in een geconditioneerde omgeving”, vertelt
Jolĳn Zwart, adjunct-directeur van de KAVB.
Om ervoor te zorgen dat de vaart erin blĳft,
werkt de KAVB aan een uitvoeringsagenda.
“Dat is belangrĳk, niet alleen voor de direct
betrokken partĳen, maar ook de overheid
vraagt ons om zichtbaar te maken welke
stappen we de komende jaren zetten om
Vitale Teelt 2030 te realiseren.”
Belangrĳk is om gaandeweg ‘overzicht te
houden en regie te voeren’, benadrukt Zwart.
“Inzichten veranderen waardoor de onderzoeksbehoefte kan verschuiven. We moeten
ons bĳvoorbeeld ook verdiepen in de biologische kant. Ik geloof erin dat biologisch en
gangbaar steeds meer naar elkaar toe zullen
groeien. Wat kunnen zĳ van elkaar leren? En
hoe brengen we de uitkomsten van onderzoeken naar de kwekers zodat zĳ ermee aan
de slag kunnen?” Afstemming is sowieso van
groot belang. “Denk aan de fytosanitaire eisen die op ons afkomen. Welke innovaties in
de teelt zĳn er nodig om daaraan te kunnen
voldoen? Daarover zullen we ook ons licht
moeten opsteken bĳ de handel.” Het uitvoeringsprogramma is dus geen statisch geheel.
“Soms zullen we onze plannen moeten
bĳstellen waardoor er onderzoeken afvallen
of juist moeten worden toegevoegd. Vitale
Teelt 2030 is een stip op de horizon. Op weg
daarnaartoe moeten we ervoor zorgen dat de
trein blĳft rĳden.”
Een nieuw onderzoeksidee wordt binnenkort
uitgewerkt. “Op 30 juni komen we met een
groep vakgenoten bĳ elkaar op Keukenhof
om te brainstormen over het idee hoe we
samen met alle onderzoeksinstituten meer
regie en afstemming kunnen hebben over
wat we op proefvelden en onderzoekslocaties onderzoeken. Maar, ook of er specifieke
proefvelden of onderzoekslocaties missen en
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hoe zij tegen het beter benutten van wetenschappelijke kennis in de praktijk aankijken.
Dat willen we samen met de onderzoeksexperts bedenken, de KAVB kan dat regisseren en vervolgens kunnen we er allemaal
iets van leren.” De KAVB kiest hierbij bewust
voor een brede aanpak. “Dan hoor je wat er
speelt, wat partijen in het onderzoeksvak
belangrijk vinden en waar behoefte aan is. Bij
die bijeenkomst willen we graag horen welke
kansen partners zien en welke witte vlekken
er nog zijn in het onderzoeksdomeinen
binnen Vitale Teelt. Op basis daarvan kunnen
we vervolgstappen zetten. Uiteindelijk gaat
het erom dat we samen verder komen.”

‘Steeds weer moeten we
de verbinding maken
met de praktijk, want
daar doen we het voor.’
Op de proefvelden van ROL wordt onderzoek gedaan
naar druppelbevloeiing van teelt uit de grond.

SAMEN BETALEN
Onderzoek is cruciaal en kost bovendien
geld. “Op zoek naar het benodigde geld
komen we onder andere uit bij topsectoren,
POP3-projecten, energieonderzoeksregelingen, etcetera. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om via een algemeen verbindend
verklaring financiering mogelijk te maken.
Bijdragen aan onderzoek gebeurt nu nog vrijwillig, maar als je niet meebetaalt kun je toch
meeprofiteren. Via de algemeen verbindend
verklaring kunnen we ervoor zorgen dat alle
sectorleden, naar rato, dezelfde verplichting
krijgen opgelegd. Dan komt er meer budget
beschikbaar voor onderzoek en valt er dus
meer te delen dan alleen gelden voor de
tulp- en lelieteelt zoals bij de huidige fondsen
vooral het geval is. De sector zelf is dan aan
zet om hierin keuzes te maken. Met de Vitale
Teeltvisie 2030 en de bijbehorende ambities
op de verschillende domeinen als kompas en
met advies en hulp van de partners die bij de
Visie Vitale Teelt 2030 betrokken zijn.”
Het valt beleidsmedewerker Annika Versloot
op dat er ‘ondanks corona’ hard wordt
gewerkt aan de verschillende onderzoeken.
“Iedereen blijft heel nauw betrokken, dat
is goed om te zien.” Bollenrevolutie 4.0,
waarover Versloot vertelde in editie 69 van
Greenity is daarvan een mooi voorbeeld.
“Daarbij gaat het om hoe datamanagement
een rol kan spelen in optimale kwaliteit
van de bol.” Een ander goed voorbeeld
vindt zij het POP 3-onderzoek rond een
duurzaam teeltsysteem voor hyacint voor
het telen van ziektevrije hyacintenbollen.
“Markglory is hiervan de penvoerder, de
provincie Zuid-Holland financiert het,

Precisielandbouw is onderdeel van de pijler innovatie.

bollenkwekers uit de Bollenstreek zijn erbij
betrokken. Een en ander moet leiden tot
een reductie van middelengebruik met 80
procent en de bodem zal substantieel minder
worden belast.”

HAALBAAR EN BETAALBAAR
Het project Bollencoaster, waar Wageningen University & Research onderzoek naar
doet, is een ander mooi voorbeeld, stelt
Versloot. “Daarbij worden bollen geteeld
in gesloten sleuven van recyclebaar plastic,
waardoor niet alleen bedreigingen zoals
ziekten en onkruid ongedaan worden gemaakt, maar ook vocht en voeding kunnen
worden gereguleerd. Het project moet leiden tot een prototype van een teeltsysteem
voor hyacint waarvoor minder middelen en
minder water nodig zijn.” Een belangrijk
project dat eveneens voor een systeemsprong kan zorgen, stelt Versloot. Ze benadrukt daarbij: “Wat natuurlijk bovenaan
blijft staan, zijn de resultaten. Steeds weer
moeten we de verbinding maken met de
praktijk, want daar doen we het voor. We
stellen onszelf dan ook steeds opnieuw de
vraag: is het haalbaar en betaalbaar? Alleen
dan heeft het vak er iets aan.”

Vitale Teelt 2030
Vitale Teelt 2030 is een initiatief van Greenport Duin- en bollenstreek, Greenport
Noord-Holland Noord, KAVB en Wageningen University & Research en is gestoeld
op drie pijlers: innovatie, weerbaarheid en
natuurlijk kapitaal. De visie, die is gericht op
een robuust teeltsysteem waarbij kwaliteit
en duurzaamheid vooropstaan, kwam tot
stand onder andere via rondetafelgesprekken met meer dan vijftig ondernemers uit
het bollenvak. De samenwerkingspartners
willen oplossingen vinden voor een aantal
problemen in de bollensector, zoals steeds
hogere kwaliteitseisen, een afnemend middelenpakket, druk op de teeltgronden, klimaatverandering, personeelsschaarste,
zorgen rond de bodemvruchtbaarheid en
maatschappelijke waardering. Financiers
voor de onderzoeken die hiervoor nodig zijn,
worden onder andere gezocht in de markt,
bij overheden, Greenports en banken en top3 juli 2020
sectoren.
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