‘Er wordt veel
onderzocht,
maar waar kan
ik het vinden?’
Mede dankzij al het onderzoek dat is gedaan op het gebied
van bloembollen, heeft de Nederlandse bollensector zich
kunnen ontwikkelen tot wereldmarktleider. Nog altijd wordt
er veel en belangrijk onderzoek gedaan. Wat echter vaak
ontbreekt is de vertaalslag van de resultaten naar het vak. En
hoewel onderzoekspartijen veel samenwerken, wordt er ook
werk dubbel gedaan. Dat moet anders kunnen.
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e behoefte aan onderzoek is
alleen maar groter geworden,
zeker gelet op de grote uitdagingen waar het bollenvak nu voor
staat. Met minder chemie tegemoetkomen
aan steeds strengere eisen is slecht één van
de spagaten waar het vak nu in zit. Na het
wegvallen van de geldstromen vanuit het
Productschap Tuinbouw is onderzoek nu gekoppeld aan een verdienmodel. Nog steeds
10

wordt er veel onderzoek gedaan. Wat echter
ontbreekt, is het overzicht. Daardoor wordt
onderzoek soms dubbel gedaan en tegelijkertijd zijn er blinde vlekken. Ook lukt het
lang niet altijd om een goede vertaalslag van
het onderzoek te maken naar de praktijk.
Gaat het vak op deze manier de ambities
die zijn vastgelegd in het stuk Vitale Teelt
2030, dat op initiatief van de KAVB tot stand
kwam, ooit halen? KAVB-voorzitter Jaap

Bond besloot de relevante onderzoeksinstellingen in Nederland uit te nodigen voor een
brainstorm op Keukenhof over de vraag: hoe
gaan we dit met z’n allen aanpakken?
Bond valt bij de opening met de deur in
huis: “De focus moet meer komen te liggen
op samenwerken. Als we dat doen, zijn
we net zo sterk als een multinational en
kunnen we de problemen tackelen waar
we als sector voor staan.” Hij spreekt de
wens uit dat er een landelijke database tot
stand komt die voor inzicht en overzicht
gaat zorgen. “Er wordt al veel onderzocht,
maar waar kan ik het vinden? Laatst was ik
bij een kweker in Andijk die met prachtig
onderzoek bezig was op zijn eigen bedrijf,
maar niemand weet het. Dat is natuurlijk
zonde, zo gaan ontwikkelingen veel te langzaam. Dus we moeten aan de slag.” Gastheer Bart Siemerink van Keukenhof geeft in
zijn welkomstwoord aan dat Keukenhof in
zijn strategische visie heeft vastgelegd meer
te willen betekenen voor het bollenvak,
‘voor het behoud van de sector en de Bollenstreek’. Dat is nieuw en roept verwachtingen op. Daarover later meer…
Jolijn Zwart, adjunct-directeur van de KAVB,
zet de negen domeinen van Vitale Teelt
2030 nog eens op een rij en benadrukt dat
er een visie moet komen naar een meerjarige onderzoeksprogrammering. “De
onderzoeksinstellingen zitten nu in een concurrentiemodel, maar we zouden moeten
toewerken naar een partnerschapsmodel
van onderlinge afstemming, waarbinnen
nog steeds concurrentie kan bestaan,
maar waar het sectorbelang een grote rol
speelt.” Vervolgens krijgen de aanwezige
onderzoekspartijen de gelegenheid om
zichzelf te presenteren. Ze vertellen over het
onderzoek dat ze doen, met wie ze dat doen,
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‘We moeten meer
sectoroverstijgend
denken. We zitten
in hetzelfde schuitje
en zijn op zoek naar
oplossingen voor
dezelfde uitdagingen.’
Piet Warmendam: ‘De basis voor samenwerking is vertrouwen.’

voor wie en met welk doel. Daaruit blijkt
dat onderzoekers al veel samen optrekken,
Proeftuin Zwaagdijk, Delphy, Wageningen
University & Research, het Bloembollen Expertisecentrum van Agrifirm GMN, en ROL
komen elkaar in diverse projecten tegen.
Biologische bollenkweker John Huiberts
vertelt vervolgens hoe hij de afgelopen zeven jaar op zijn bedrijf bezig is geweest met
de omschakeling naar biologisch en welke
kennis hij daarmee heeft opgedaan. Soms
deelt hij die met collega’s en met belangstellenden die hij rondleidt op zijn bedrijf, maar
veel van zijn ervaringen en inzichten zitten
vooral in zijn hoofd.

turen en te laten functioneren moet een
projectleider worden aangesteld. Keukenhof biedt aan deze projectleider te betalen.
Ook de aanwezige partijen uit de akkerbouw, de fruitteelt, de glastuinbouw en de
aardappelsector zijn bereid hieraan mee te
werken, want: “We moeten veel meer sectoroverstijgend denken. We lopen samen
tegen dezelfde problemen aan, zitten in
hetzelfde schuitje en zijn dus op zoek naar
oplossingen voor dezelfde uitdagingen.
Door samen met LTO een strategie uit te
zetten, kan het vak ook naar de politiek
een signaal afgeven: wij nemen dit serieus
en willen stappen vooruit zetten.”

ELKAAR VERTROUWEN

DATABASE

Als na de pauze de discussie van start gaat,
blijkt al snel dat iedereen het over één ding
eens is: er moet inderdaad meer worden samengewerkt. Voormalig bollenkweker Piet
Warmerdam, betrokken bij het duurzame
kwekerscollectief NLG, tekent daarbij aan:
“Het allerbelangrijkste bij samenwerken is
vertrouwen. Hoe meer je elkaar vertrouwt,
hoe meer je samen bereikt. En: je kunt niet
alleen halen, je moet ook iets brengen.”
Wat ook nodig is, is een meerjarige aanpak,
benadrukt Ernst van den Ende van de
WUR. “Nu wordt er veel kortetermijnonderzoek gedaan, en dat is ook nodig, maar
om echt tot oplossingen voor fundamentele
problemen te komen, is meer tijd nodig.”
Zo komt er een goede discussie op gang
waarbij langzamerhand duidelijk wordt in
welke richting de oplossing moet worden
gezocht. Daarbij gaat het in grote lijnen
om: samenwerken, goede afspraken maken
en tot goede onderzoeksvragen komen.
Bovendien moet er een centrale database
komen waarin alle onderzoeksresultaten
worden ondergebracht.
Om een en ander op te pakken, te struc-

Wie gebruik wil maken van onderzoek
dat in de database zit, moet hiervoor
betalen. “Je zou kunnen denken aan een
webwinkel waarin je kunt ‘shoppen’ voor
onderzoeksresultaten”, vertelt Bond als we
hem na afloop spreken. Ook het opzetten
van de database kost echter geld. “Daarvoor zouden we geld kunnen ophalen via
een algemeen verbindend verklaring. Een

andere mogelijkheid is dat alle kwekerijen
en broeierijen in het bollenvak zich uit
zichzelf aansluiten bij de KAVB, dan is
zo’n verklaring niet nodig omdat daarmee
genoeg budget ontstaat om stappen te kunnen zetten.” Bond vindt het ‘eigenlijk niet
kunnen’ dat sommige bedrijven ‘nergens
lid van zijn’. “Ook die bedrijven profiteren
namelijk mee van wat wij als belangenorganisatie bereiken, zoals de instelling van
het Noodfonds tijdens de coronacrisis.” De
KAVB gaat de komende tijd nog veel meer
ontwikkelen voor zijn leden. Bond somt op:
“We gaan een uitvoeringsagenda opzetten,
nog meer bijeenkomsten organiseren, de
samenwerking zoeken met andere sectoren, een evenementenkalender maken en
we werken aan een app voor onze leden.”
Bond kijkt tevreden terug op de bijeenkomst met onderzoekspartijen. “We gaan
een vervolg organiseren met ondernemers
om helder te krijgen wat zij al doen aan onderzoek en waar zij behoefte aan hebben.
Belangrijk is nu dat we de vaart erin houden en stappen zetten die ertoe doen.”

Erns van den Ende: ‘Meer aandacht voor langjarig onderzoek.’
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