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JOHAN KOS:

‘Ik blijf mijn voelhorens
uitsteken’

In deze serie vertellen onderzoekers
over hun werk voor de sector.

Onderzoek aan bloembollen is van oudsher een van de
hoofdactiviteiten van Proeftuin Zwaagdijk. Directeur
Johan Kos blijft zelf actief betrokken bij het onderzoek
door bij een aantal partijen als adviseur op te treden.
“Daar gaat het altijd over de retail. Wat daar gebeurt
heeft vaak effect op de keten. Daar hoor ik de nieuwste
ontwikkelingen.”
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Een hoofdtaak is het niet voor directeur Johan Kos van Stichting Proeftuin Zwaagdijk, maar hij maakt wel
tijd vrij om de ontwikkelingen in
de retail te volgen. “Ik heb nog één
klant die actief is de productie van
gesneden groenten. Die levert aan
de retail en krijgt vragen van zijn
afnemers. Jaren geleden kwamen
daar al de eerste vragen binnen over
het gebruik van middelen en residuen in producten. Ook ben ik adviseur van het Platform Duurzame
Handel Bloembollen en Vaste Planten van Anthos, dat actief is in de
droogverkoop. Deze ondernemers
hebben ook met telkens nieuwe
eisen van de retail te maken op het
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gebied van certificering, bolkwaliteit en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ik maak
voor die taken bewust tijd vrij,
omdat daar ontwikkelingen aan de
orde komen waar de hele keten mee
te maken kan krijgen. Aan ons om
daar tijdig op in te spelen en onderzoeksvragen te formuleren.”

DICHT BIJ TELER
Met ruim zestig medewerkers, twee
hoofdlocaties (Zwaagdijk, Demokwekerij Westland/WorldHortiCenter) en proeven op tal van locaties
in heel Nederland staat Proeftuin
Zwaagdijk dicht bij de telers. Veel
projecten komen dan ook bij de

ondernemers zelf vandaan. “Vaak
gaat het om praktische problemen
waarvoor zij een oplossing willen
hebben. Daar werken we graag aan
mee, maar ik vind dat we ook verder moeten kijken. Daarom zijn
we initiatiefnemer van bloembollenprojecten als De Groene Tulp
en het onderzoek aan virussen in
bloembollen. Dat laatste project
draait inmiddels vier jaar. Dat vinden telers lang duren, maar je kunt
maar één keer per jaar proeven
doen, omdat de tulp maar één keer
per jaar bloeit.”
Johan Kos is als het om de langere
termijn gaat positief over het initiatief van KAVB-voorzitter Jaap Bond,
dat op 30 juni werd besproken op
Keukenhof met vertegenwoordigers
uit de volle breedte van het onderzoek. “Dat was een positieve discussie over de onderzoeksagenda van
de toekomst. Duidelijk is geworden
dat we weer meer vanuit de collectiviteit moeten gaan doen”.
Dat is ook nodig, vindt hij. “Neem
maar even de drie grote problemen in de bollenteelt: vuur, zuur
en virus. Dat kun je niet als individueel bedrijf oplossen, maar ook
niet met een paar grote bedrijven
samen. Daar hebben we elkaar echt
voor nodig. Dat geldt ook voor de
onkruidbestrijding. Daar neemt
het nu al beperkte aantal middelen
alleen maar af. Dat red je niet met
weer zoeken naar een nieuw middel. Ik wil me sterk maken voor die
stap verder en mijn inbreng hebben
als het gaat om het vaststellen van
die stip op de horizon.”
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