NOG NEGEN JAAR

‘Inzetten op
bodem als basis’
De vier broers Dogterom van Majoth Flowerbulbs BV uit Oude Tonge hebben nog een
hele toekomst voor zich liggen. Het jaar 2030 is voor hen maar een tussenstation,
maar is wel regelmatig onderwerp van gesprek. Keuzes zijn al gemaakt, maar er is nog
genoeg dat vragen oproept. “De overheid mag ondernemers best helpen om tot een
circulaire landbouw te komen”, aldus Chiel Dogterom.
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De broers Martijn, Chiel, Job en Thijs Dogterom.

H

et bedrijf van Majoth Flowerbulbs BV is niet
te missen. Vanaf de doorgaande weg over Goeree-Overflakkee richting Middelharnis liggen de
schuren tegen de Oudelandsedijk aan. Hier voeren
de broers Martijn, Chiel, Job en Thijs Dogterom een akkerbouwbedrijf en een tulpenbollenkwekerij. Twee bedrijven
met eenzelfde toekomst, als het aan minister Schouten van
LNV ligt: circulaire landbouw in 2030. De bloembollensector
zette daar nog een eigen toekomstbeeld bij: Vitale Teelt.
Als er één bedrijf is dat met beide begrippen te maken gaat
krijgen, dan zijn het deze vier jonge ondernemers wel. Daar
zijn ze zich goed van bewust, aldus Chiel Dogterom, die
namens zijn broers het woord voert. “De toekomst is hier
bijna het gesprek van de dag. We willen toe naar een vorm
van landbouw en bollenteelt met minder chemische middelen en minder kunstmest die toch een voor de consument
acceptabel eindproduct moet opleveren. Daar zit ook direct
de spanning. Willen we de laatste 20% groei realiseren met
extra gewasbescherming en bemesting of mogen we met
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20% minder genoegen nemen omdat de consument bereid
is 20% meer voor onze producten te betalen? Dat is voor ons
wel het dubbele in de hele discussie over de toekomst van
de landbouw. We willen graag circulair gaan telen. Er zijn
veel mogelijkheden om extensiever met de bodem om te
gaan, maar dan willen we wel dat producent en consument
gezamenlijk de kosten hiervan gaan dragen.”

VITALE BODEM
De broers hebben in hun bedrijf een heldere keuze gemaakt
als het gaat om minder gewasbeschermingsmiddelen en
minder kunstmest. “We zetten in op een vitale teelt. Dat
begint bij een vitale bodem als basis. Als die op orde is, dan
kunnen daar gewassen op groeien die ook vitaal zijn.”
Om de bodem vitaal te krijgen, is gekozen voor een duidelijk
besluit: alleen telen op grond die in eigen beheer is. “Alleen
als je grond langdurig in beheer hebt, is het zinvol om in
de kwaliteit van de bodem te investeren. Het liefste zouden
we daarbij ook nog een samenwerking willen aangaan met
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een veehouderijbedrijf. Dan kun je nog meer doen met
wisselteelt en gebruik van organische mest. Helaas zijn er
op Goeree-Overflakkee beperkt veehouders te vinden. En
om nou zelf met koeien te starten, dat is nogal wat. Wat ik
ook merk, is dat de veehouderij zelf op dit punt nog wel wat
actiever en creatiever zou kunnen zijn.”
Om de bodem vitaal te houden, zien de broers ook toekomst
in druppelirrigatie of peilgestuurde drainage in plaats van
beregenen. Door groenbemesters in te zetten, neemt de
kwaliteit van de grond verder toe. “We zijn van enkelvoudige groenbemesters naar mengsels gegaan en kijken ook of
overwinteren kan. Die puzzel wordt steeds beter ingevuld.”
Wat bemesting betreft, maken ze de overstap van kunstmest
naar vloeibare meststoffen.
Maar hoe weet je of de gewassen goed groeien? “We werken
samen met een adviesbureau, dat wekelijks meet en registreert. Dat beoordeelt alle gegevens en maakt daar voor ons
een samenvatting van. Op basis daarvan bepalen wij wat er
moet gebeuren in de gewassen die we telen.”
De komende jaren verwachten de broers ook het nodige op
het gebied van machines. “Dat gaat echt veranderen van

grote en zware machines naar kleinere machines die één
specifieke handeling kunnen verrichten.”

BESTE TULP
Wat betreft de tulpenteelt, gaan de leverbare bollen vooral
naar de broeierij en de export. Daar is het assortiment ook
op aangepast. Dogterom verwacht dat dit assortiment de komende negen jaar niet ingrijpend zal veranderen. “We gaan
mee met de marktontwikkelingen. Ons doel is om de beste
tulp voor de broeierij te telen en dat betekent voor ons een
bol met inhoud en de juiste preparatie, wat een tulp oplevert
waarmee de broeier zijn afspraken met de koper kan nakomen. Er zijn nog steeds te veel tulpen in de markt die niet
aan het gewicht komen, waardoor we het imago van de tulp
ondermijnen. Door wekelijks langs te gaan bij de broeiers
die onze bollen kopen, volg ik ons product en hoor ik van
de broeiers of ze tevreden zijn. Overigens denk ik dat onze
keuze voor het investeren in een vitale bodem wel kansen
biedt als het gaat om sortiment. Misschien kunnen gevoelige cultivars wel zonder veel problemen door ons worden
geteeld. Dat biedt perspectief voor de sortimentskeuze.”

VERTRAGING

Het bedrijf
In 2018 richtten de broers Martijn, Job en Thijs Dogterom Majoth Flowerbulbs BV op. Dat is de bloembollentak van het in Oude
Tonge gevestigde bedrijf Dogterom-Nowé. In 2019 trad vierde
broer Chiel toe tot het bedrijf. De totale bedrijfsoppervlakte is
250 ha, waarvan 75 ha tulpen. De overige gewassen zijn aardappels, graan, uien, wortelen en knolselderij. Het voorgeslacht van
familie Dogterom vindt zijn oorsprong in Zoetermeer. Wegens
stadsuitbreiding trok een deel van de familie naar Flevoland en
een deel naar Goeree-Overflakkee. De vader van de vier broers
Dogterom groeide op in Flevoland, maar trok toen hij 20 was naar
Goeree-Overflakkee, waar hij zijn eigen bedrijf startte, dat nu door
zijn vier zonen wordt voortgezet. In 2003 werden de eerste tulpen
geteeld. Elf jaar geleden werd de spruitenteelt gestopt en verder
ingezet op de tulpenteelt.

Dat de overheid een richting bepaalt is prima, maar de
broers missen wel een aspect: investeringen in onderzoek.
“Het is erg jammer geweest dat het ministerie van LNV een
tijdje onder Economische Zaken viel. De agrarische sector
was ondergeschikt aan andere economische sectoren. Daardoor is er te weinig in innovatie geïnvesteerd. Door meer
geld hiervoor beschikbaar te stellen versnel je het proces
richting een vitale bodem. Ook aan voorlichting doet LNV
niets. Wij kiezen er zelf voor te investeren in kennis en data
om de wensen die de overheid en maatschappij hebben,
vorm te geven. De maatschappelijke wens is dat we anders
gaan werken, waar ik een grootvoorstander van ben. Wij
laten ook graag een leefbare aarde na aan ons nageslacht,
maar het kan niet zo zijn dat de rekening alleen bij de ondernemer komt te liggen.”
Voor belangenbehartigers als KAVB en LTO ziet hij een
belangrijke rol weggelegd. “LNV vertelt nu wat er allemaal
niet mag en wel moet. Dat doet geen recht aan wat er in
de sector leeft. Veel agrarisch ondernemers zijn zich ervan
bewust dat het anders kan, maar missen het economisch
perspectief. Om die reden gebeurt er eigenlijk te weinig.”
Als er geld naar onderzoek zou moeten, dan zouden de
broers dat graag ingezet zien in meer kennis over bodem.
“We weten nog zo weinig van alle processen die zich in de
bodem afspelen. Juist die kennis is nodig om te komen tot
een meer circulaire landbouw.”

VERBINDING
Het imago van de tulpenteelt is goed, vindt Chiel Dogterom,
maar het kan altijd beter. “Hier op Goeree-Overflakkee zijn
er diverse lokale initiatieven, zoals een tulpenwandeltocht.
Ik denk zelf dat er nog meer mogelijk is om de agrarische
sector met de maatschappij te verbinden. Nu ligt door de
bloeiende tulpen de nadruk op het voorjaar, maar het toeristenseizoen loopt van april tot oktober. Dat biedt kansen. Wat
kunnen we doen om die toeristen te laten zien hoe het op de
bedrijven toegaat. De KAVB zou ondernemers daarin kunnen
begeleiden. Waar moet je op letten, de tien gouden tips. De
motivatie moet wel bij de ondernemer zelf vandaan komen.
En ik denk dat dit past in het maatschappelijk denken, wat
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