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‘Zorg dat je koploper wordt’
Wie terugkijkt over de afgelopen tien jaar
en tien jaar vooruitkijkt, moet vaststellen
dat de komende tien jaar meer inzet nodig is
van de sector dan het afgelopen decennium.
Daarover zijn KAVB-voorzitter Jaap Bond
en Keukenhof-directeur Bart Siemerink het
roerend eens. In 2020 legden zij de basis voor
nieuwe initiatieven om als sector klaar te zijn
voor 2030. “De sector gaat het redden”, stelt
Bond. “Zorg dat je koploper wordt”, houdt
Siemerink de ondernemers voor.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

Bart Siemerink en Jaap Bond
Sinds 2012 is Bart Siemerink directeur van Keukenhof. Van 1998 tot 2012 werkte
hij in verschillende functies bij respectievelijk Bloemenveiling Flora, later FloraHolland. Van 1993-1998 werkte hij bij de toenmalige Bond van Bloembollenbollenhandelaren, nu Royal Anthos. Keukenhof werd in 1949 opgericht en ging in
1950 voor het eerst open. In de hele wereld is de Lissese lentetuin een begrip.
De afgelopen jaren kwamen zo’n 1,5 miljoen bezoekers uit meer dan honderd
landen naar het park.
Sinds 12 december 2019 is Jaap Bond algemeen voorzitter van de KAVB. Daarvoor
was hij twintig jaar actief in de provinciale politiek, waarvan vier jaar als Statenlid, vier jaar als fractievoorzitter en twaalf jaar gedeputeerde van de provincie
Noord-Holland. Voor het CDA zat hij twintig jaar in de gemeenteraad van Volendam-Edam. In 1979 begon Bond zijn carrière bij de rijkspolitie, waar hij van 1999
tot 2007 baas was van de regionale recherche Zaanstreek-Waterland. De KAVB
werd in 1860 opgericht als belangenbehartiger voor de toen nog jonge bloembollensector. Bond is de twaalfde voorzitter van de vereniging.

Sinds een paar jaar staat het jaartal 2030 hoog genoteerd
binnen en buiten de bloembollensector. In 2018 presenteerde
de KAVB op landgoed Keukenhof de visie Vitale Teelt 2030 als
werkprogramma voor de komende periode. In 2019 voegde minister Schouten van LNV daar haar visie op de toekomst van de
landbouw aan toe. Daarin staat het begrip kringlooplandbouw
centraal. Abstracte begrippen die vragen om een vertaling naar
de praktijk. Nu nog negen jaar en dan is het 2030. Nog negen
keer planten en rooien, meer niet, zo vatte een ondernemer het
kernachtig samen.
Afgelopen jaar legden Keukenhof en KAVB de basis voor een
aanpak voor die negen jaar. Dat werd zichtbaar tijdens een bijeenkomst op 30 juni, waar dertig vertegenwoordigers aanwezig
waren uit de onderzoekswereld in en om de bloembollensector.
Enkele conclusies van die bijeenkomst waren: meer samenwerking is nodig bij onder meer onderzoek en alle kennis over
onderzoek moet centraal worden vastgelegd en voor iedereen
beschikbaar zijn. Daarnaast is actie nodig op het gebied van
ruimtelijke ordening en communicatie naar de maatschappij.

helpen. Ons doel is daarbij om de sector toekomstbestendig
te maken. Op 30 juni is de aanwezigen een spiegel voorgehouden. Waar zijn we mee bezig? Er gaat veel energie
zitten in onder meer onderzoek, maar zaken zijn wel heel
versnipperd en dat is niet efficiënt. Op die manier halen we
het einddoel voor 2030 niet. De sector moet ondernemers
meenemen in dat proces.”
Bond: “Binnen de KAVB was al duidelijk dat er meer regie
nodig is op het proces naar 2030. We zijn als sector echt
te klein om iedereen alles zelf maar te laten doen. Dat is
ook weer een voordeel: omdat we zo klein zijn, is het ook
behapbaar. Als KAVB hadden we al Vitale Teelt 2030 en in
2020 is daar voor de komende drie jaar de Uitvoeringsagenda
bijgekomen, waarmee de leden hebben ingestemd. Daarin
worden de doelen van Vitale Teelt concreet gemaakt. Daarnaast is vanuit de bijeenkomst op 30 juni besloten om een
onafhankelijk persoon een inventarisatie te laten maken van
wat er aan initiatieven de komende tijd nodig is. Hij zorgt
voor een concreet plan voor de uitvoering.”

Wat is er sinds de bijeenkomst in juni gebeurd?

Zijn ondernemers al volop bezig met 2030?

Siemerink: “Misschien goed om vast te stellen dat de bijeenkomst op 30 juni niet het startpunt was. Er was al het
nodige aan voorwerk gedaan. Zo zien wij als Keukenhof dat
de wereld in rap tempo verandert. Dat vraagt van de sierteelt
en daarmee ook van de bloembollensector om in een hoger
tempo slagen te maken. Keukenhof wil ondernemers daarbij

Siemerink: “De meeste ondernemers weten wel dat er wat
moet gebeuren, maar een aantal denkt ‘Het komt allemaal
wel. Het loopt zo’n vaart niet’. Die houding kunnen we ons
als sector van 800 miljoen euro handelswaarde niet meer
permitteren. We kunnen het ons ook niet veroorloven om
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de manier van telen. Daar moet je als sector gewoon klaar
voor zijn. Als Keukenhof voelen wij ons verbonden met de
sector en zien we de worsteling waarmee veel ondernemers
te maken hebben. Samen met de KAVB denken we dat we de
sector een steuntje in de rug kunnen geven.”

Hoe sluit dit initiatief aan bij Vitale Teelt 2030 van de
KAVB?
Bond: “Naadloos. Ook de KAVB ziet dat die versnelling nodig
is, maar kan het als kleine organisatie niet alleen. Wat we
als belangenbehartiger wel kunnen doen, is vragen verzamelen en leden tijdig waarschuwen. Dat betreft bijvoorbeeld
het zoeken naar nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. We
weten dat er buiten de EU vierhonderd stoffen wel zijn
toegelaten die misschien voor de sector interessant kunnen
zijn. We weten dat er binnen de EU veertig stoffen zijn toegelaten die niet in Nederland beschikbaar zijn. Daarbij gaat
het om nieuwe middelen die de sector kunnen helpen. Daar
ligt een taak voor ons om de teler hiermee te helpen. De
KAVB gaat op dit soort terreinen meer de regie pakken. Dat
doen we overigens niet alleen. Daar hebben we de hele keten
voor nodig, dus ook de handel en de bemiddeling. Daarbij is
het essentieel dat er geen dingen dubbel worden gedaan. Er
moet goed overzicht komen waarna er prioriteiten worden
gesteld en keuzes worden gemaakt. Juist daarom is een
database waarin alle onderzoekskennis zit zo hard nodig.
Op 30 juni werd weer pijnlijk duidelijk dat er wel onderzoek
gebeurt, maar dat veel kennis niet met iedereen gedeeld kan
worden, omdat degene die betaalt ook bepaalt. Dat kunnen
we ons niet meer permitteren.”

‘We hebben een product dat
onverslaanbaar is’

Al meermalen is dit jaar de term ‘Proeftuin’ gevallen. Wat
is dat?
Bond: “Bij dit begrip gaat het niet om een schuur en een stuk
grond. Waar het wel om gaat, is een paraplu waaronder alle
onderzoeksvragen en een database met onderzoeksresultaten
hangen. Door een goede samenwerking binnen de sector maar
ook door meer samen op te trekken met instanties als Ctgb,
NVWA en LNV. Het onderzoek dat moet gebeuren, is bekend.
Dat kan bij al bestaande onderzoeksinstellingen, maar ook bij
ondernemers die daar grond voor beschikbaar willen stellen.
Wat mij betreft hangen we aan het verspreiden van de resultaten wel een verdienmodel: wie geen lid is van de KAVB, BO
Akkerbouw of Glaskracht gaat ervoor betalen. Wat ik ook wil
benadrukken, is dat er maar één locatie is waar een bepaald
type onderzoek plaatsvindt. Stem dat af met de keten in de
sector. Een mooi voorbeeld vind ik het Fieldlab van WUR in
Lelystad. Dat is de enige locatie waar het onderzoek plaatsvindt
over robotisering en strokenteelt in combinatie met mechanische onkruidbestrijding. Dat moet je dan niet ook in Limburg
of Noord-Brabant doen. Stem dat met elkaar af.”
Siemerink: ‘In het begrip Proeftuin past ook een voorbeeldbedrijf
in de regio. Er zijn vast ondernemers die hun kennis over nieuwe
technieken en werkwijzen met collega’s willen delen, maar die
niet de tijd hebben om telkens als er een collega komt met hem
mee te lopen om alles uit te leggen. Hoe gaan we hen helpen?”

Wat gaat er komend half jaar gebeuren?
Bond: “We wachten eerst het voorstel af van Chris Karman,
die de inventarisatie uitvoert. Op basis daarvan gaan we
plannen maken voor onderzoek en het delen van kennis.
Daarnaast gaat de KAVB in 2021 verder met het inrichten
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van de Algemeen Verbindend Verklaring. Dat helpt om voldoende geld voor onderzoek bijeen te brengen.”
Siemerink: “Ik denk dat we komend voorjaar met alle partijen een uitvoeringsprogramma gaan ondertekenen. Daar
willen we zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Zelf zou ik
het geweldig vinden als we later in 2021 een internationaal
bloembollencongres kunnen organiseren, waarin we vanuit
alle disciplines kennis onze sector binnenhalen.”
Bond: “Zou het al niet geweldig zijn als we een dag voor de
opening van Keukenhof voor het publiek met de leden van
KAVB en Anthos en de Greenport Duin- en Bollenstreek
bijeenkomen om de samenwerking te vieren en de leden te
informeren over het spoorboekje voor de komende jaren?”

Hoe ziet de sector er in 2030 uit?
Bond: “De bloembollensector gaat het redden. We zijn de
oudste georganiseerde sector van Nederland. Ik heb er alle
vertrouwen dat we in dit proces iedereen mee krijgen. De een
gaat misschien sneller dan de ander, maar iedereen kan mee.”
Siemerink: “We hebben een product dat onverslaanbaar is.
De tulp is wereldberoemd. Die positie laten we natuurlijk
niet los. Ik zou tegen alle ondernemers willen zeggen: ‘Zorg
dat je koploper wordt.’ Achteroverleunen is niet meer van
deze tijd. Kijk om je heen en accepteer dat de eisen van
de maatschappij veel hoger liggen dan wij gewend waren.
Anderen bepalen of je als sector en als bedrijf nog recht van
bestaan hebt. Zorg dat het begrip ‘koploper’ jouw manier
van denken wordt.”
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