Twee jaar de Groene Tulp

‘Dit project zet
de goede stappen’
Twee jaar geleden startte
een nieuw project: De Groene
Tulp. In deze publiek-private
samenwerking (PPS) staat de
toekomst van de tulpenteelt
centraal. Wat kan anders,
wat nog niet? Hoe kijken
participanten naar het
project? De eerste resultaten
zijn praktijkklaar.
Tekst: Arie Dwarswaard
Fotografie: René Faas, Vertify

I

coon van Nederland zijn is mooi,
maar geen reden om stil te zitten. De
tulp is mateloos populair, maar de
manier waarop de teelt plaatsvindt,
vraagt om een andere manier van denken
en werken. “Als je wacht totdat middelen
verboden zijn, dan ben je te laat”, zo vat
Hendrik Jan Kloosterboer, secretaris van
Anthos de essentie van dit project samen.
Anthos is een van de participanten in het
project De Groene Tulp, dat inmiddels
twee jaar draait. Deze publiek-private
samenwerking richt zich op het onderzoeken van mogelijkheden om de teelt van
tulpen minder milieubelastend te maken.
En Anthos doet hieraan mee. “In de onderzoekscommissie van Anthos hebben we
over deelname aan dit project gesproken.
Hoewel het vooral om de teelt van tulpen
gaat, hebben we toch positief gereageerd,
omdat de teelt direct invloed heeft op wat
wij verhandelen. Het duurzaamheidsaspect gaf voor ons de doorslag. Daar is een
groep van negentien exporteurs ook actief
mee bezig.”
Ook Greenport Noord-Holland Noord participeert in De Groene Tulp. “We werken
als Greenport aan een toekomstbestendige
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agribusiness in Noord-Holland Noord.
Daar maakt de bollenteelt een belangrijk
onderdeel van uit en De Groene Tulp past
in die ambitie van ons”, aldus Jeroen Noot,
programmamanager van deze Greenport.
Wij denken vooral mee in de stuurgroep
en communiceren de resultaten naar
onze stakeholders, zoals gemeenten en
provincie.” Noot vindt De Groene Tulp een
goed initiatief. “De wereld ziet er over een
paar jaar echt anders uit en dan willen we
nog steeds wel tulpen telen en broeien.
Draagvlak is nodig bij bewoners en de milieubelasting moet omlaag. Daaraan werkt
De Groene Tulp.”
De ambities van De Groene Tulp sluiten
ook naadloos aan bij de telers die zich
hebben verenigd in Natural Living and
Growth (NLG). Voorzitter Colja Corts
hoefde de NLG-leden niet te overtuigen
van deelname aan De Groene Tulp. “Bij de
telers die lid zijn van NLG leeft het gevoel
sterk dat er echt iets moet gebeuren als
we in 2030 nog bloembollen willen telen.
Deze telers zijn nu al bezig om stappen
te zetten op de onderwerpen waarop De
Groene Tulp zich richt, zoals groenbemesters, bolontsmetting en vuurbestrijding. Ik
vind het een compliment aan de telers dat
zij hun verantwoordelijk nemen en tijd in
dit project willen steken. Ze doen actief
mee.”

STAPSGEWIJS
Wat Kloosterboer en Noot vooral belangrijk vinden, is de stapsgewijze benadering.
“In dit project worden geen grote stappen
voorwaarts gezet, maar kan de tulpenteler
wel gaandeweg toegroeien naar het telen
van een groene tulp. Cruciaal is bewustwording bij producenten dat het in de
toekomst niet meer mogelijk is om altijd
terug te grijpen op chemische gewasbescherming zoals ze dat nu gewend zijn”,
aldus Kloosterboer.
“Vanuit de Greenport NHN kijken we ook
naar Vitale Teelt in 2030. Dat is nog een
relatief lange weg om te gaan. Om daar
te komen moet je wel stappen zetten. Dit
project zet goede stappen”, zo stelt Noot
vast. “De Groene Tulp draagt bij aan de
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Onderzoeker Frank Kreuk
doet al vlak na opkomst de
eerste waarnemingen.

In juni 2020 kwamen zo’n
zeventig belangstellenden naar
de open dag van het project.

weg, ook al zijn we er na afloop van het
project nog niet.”
Onderzoeker Frank Kreuk van Vertify kijkt
tevreden terug op de eerste twee onderzoeksjaren. Hij heeft alle proeven uitgevoerd en ziet voor een aantal onderdelen al
goede perspectieven. Dat geldt bijvoorbeeld
voor alternatieven voor de bolontsmetting.
“Daar is tot nu toe het meeste resultaat
geboekt. Er is gekeken naar de mogelijkheden van het coaten van bloembollen en
naar het bandschuimen. Die methode is
pas een jaar volop in onderzoek. In beide
gevallen is er een goed perspectief voor de
tulpenteelt. Ook zijn hier mogelijkheden
om biostimulanten toe te voegen. Groot
nevenvoordeel is dat het fust veel schoner
blijft, waardoor de kans op afspoeling van
middelen vanaf het erf naar de sloot ook
nog eens flink afneemt.”
Ook de inzet van groenbemesters laat een
goed resultaat zien, vindt Kreuk. “We zien
echt duidelijke verschillen tussen percelen
waarop na bloembollen een groenbemester
is geteeld ten opzichte van percelen die
braak bleven liggen. Je ziet het terug in het
bodemleven en in de bolopbrengst.”
Minder duidelijk is het waar het met de
vuurbestrijding naartoe kan. De reden
daarvan is heel simpel: twee zonnige, droge
voorjaren. “Dat betekent twee voorjaren
met weinig vuurproblemen. Dan kun je
gemakkelijk flink terug in je vuurbespuitingen. Maar wat als we een keer een voorjaar hebben met warm en vochtig weer in
april? Pas als dat een keer gebeurt, kunnen
we daar iets over zeggen.”

BREDE INTERESSE
Aan belangstelling geen gebrek voor dit
project. Dat merken alle partijen. Kreuk:
“Ik merk dat veel kwekers zich er goed van
bewust zijn dat de teelt van tulpen anders
moet. Die zijn ook bereid om goed mee
te denken. Dat merk ik ook in de begeleidingscommissies van de proeven.”
“Het is fantastisch dat telers bij De Groene
Tulp worden betrokken”, vindt Corts van
NLG. “Het kan natuurlijk altijd nog beter.
Vanuit NLG zijn telers lid van de technische
commissie, die hun ervaring weer delen

Frank Kreuk: “Voor alternatieven voor de bolontsmetting zijn nu al goede resultaten geboekt.”

binnen de groep van NLG. Ik merk ook dat
er studiegroepen bij het project worden
betrokken. Dat is een prima zaak.”
Noot deelt de kennis vooral in zijn netwerken van overheid, onderwijs en onderzoek.
“Daar wordt dit project heel belangrijk
gevonden. Wat ik wel zie, is dat de bloembollensector groot is. De betrokkenheid
van ondernemers is niet vanzelfsprekend.
De beste ambassadeurs zijn ondernemers
die aan hun collega’s vertellen over het
belang van dit project. Overigens zie ik dat
veel telers echt begaan zijn met het milieu.
Dat verhaal mag nog wel duidelijker naar
buiten de sector toe worden gecommuniceerd.”
Wat Kloosterboer vooral belangrijk vindt
als het gaat om de belangstelling voor dit
project, is de katalysatorfunctie ervan. “In
dit project worden allemaal puzzelstukjes
gelegd die ertoe bijdragen dat we een goede
kwaliteit tulp kunnen blijven leveren.
Resultaten uit De Groene Tulp zijn op zich
kleine stappen, maar daarmee kan de sector wel aan de slag. Daarmee investeren ze
in het vergroenen van de tulp. Ik denk dat
we eerder een groene dan een zwarte tulp
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