NOG NEGEN JAAR

‘We zoeken echt
naar alternatieven’
De combinatie is niet alledaags: blaarkopkoeien, bloembollen en een
landgoedwinkel. Bij de Maatschap Zeestraten in Hillegom zijn dit de drie
pijlers waarop het bedrijf met vier firmanten rust. Elke pijler heeft zijn
eigen dynamiek. De vraag hoe het er over negen jaar uitziet, is voor de
bloembollentak het meest spannend.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

J

ohan Verschoor komt net terug van een overleg met
Agrifirm. “We zijn nagegaan wat het telen van onze
bloembollen zonder middelen op basis van azolen voor
ons betekent. Kan het en zo ja, met welke middelen
doen we dat dan? Dat is voor ons belangrijk, omdat we
wel graag willen blijven composteren op het eigen bedrijf.
En met wat aanpassingen blijkt dat te lukken.” Het is een
voorbeeld van alledag hoe binnen de bloembollentak van
Maatschap Zeestraten met problemen wordt omgegaan.
Afwachten kan, maar zelf in actie komen past beter.

GROOT VERSCHIL
Dat geldt niet alleen voor de bloembollen, maar voor alle
activiteiten die de vier firmanten onder hun hoede hebben.
Van oudsher is de veehouderij onderdeel van het bedrijf. Een
koppel van 75 blaarkopkoeien is daar de basis. Die houdt het
bedrijf op biologische wijze. De fosfaatwetgeving maakte die
overstap niet gemakkelijk. “We hebben koeien weg moeten
doen”, legt Anita Verschoor uit. “Dat doe je normaal gesproken alleen als ze wat mankeren, maar nu waren het gezonde
dieren. We houden nu wel ook vijftien ossen per jaar. Het
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vlees van de ossen verkopen we in onze boerderijwinkel en
dat voorziet echt in een behoefte.”
Met boerderijwinkel Elsbroekerwei startten ze in 2012. Alleen open op vrijdag en zaterdag en gehuisvest in een kleine
ruimte. Sinds 2018 zit Elsbroekerwei in een mooie boerderij,
waar een keur aan vaak biologische producten wordt verkocht. De landgoedwinkel wordt geleid door Elbert Zeestraten en is zes dagen per week open. Met vlees van de eigen
koeien, verse groente en fruit en voorverpakte producten
voorziet de winkel duidelijk in een behoefte.
De biologische werkwijze van de veehouderij is niet zomaar
te kopiëren naar de bollenteeltactiviteiten van het bedrijf.
“Als je in je grasland last van wortelonkruiden hebt, dan kun
je dat door het juiste maairegime redelijk aanpakken. Dat
werkt in de bollenteelt echt niet”, aldus Johan Verschoor.
“Als die er eenmaal staan, dan gaan ze niet zomaar weg.”

ANDERS TELEN
De komende jaren zal de bollenteelt wel veranderen, verwacht Adriaan Zeestraten. Eigenlijk is het bedrijf die weg al
ingeslagen. Johan Verschoor volgde een cursus Bodemweer-
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baarheid en is lid van een groep telers die zich samen met
Agrifirm GMN richten op duurzame teelt. “We doen daar de
nodige proeven, maar het valt nog niet mee om helemaal
circulair te gaan telen. Wat bij de koeien wel kan, is bij de
bollen nog een lange weg.”
Nu al kijken de zwagers wat er anders kan. In het voorjaar
spuiten ze bijvoorbeeld nauwelijks tegen vuur. “Als het voorjaar koel en droog is, dan spuiten we niet tegen vuur. Alleen
de periode van de volle bloei is spannend. Als het nat en
warm weer is, dan moet je wel spuiten. Een standaardschema van elke week kennen we al jaren niet meer.”
Lastiger is het om in de bodem te investeren met bijvoorbeeld groenbemesters en de eigen stalmest. Dat laatste gaat
op het eigen weiland. Groenbemesters telen ze wel, maar

van de 65 ha bloembollen die ze telen, is maar een klein
deel in eigendom. Een deel van de bollen staat elk jaar op
land van andere eigenaren. “Soms kun je wel in de grond
investeren, bijvoorbeeld als je weet dat je voor meer jaren bij
iemand land kan huren. Als dat niet het geval is, dan ga je
minder in die grond investeren”, legt Adriaan Zeestraten uit.

GROENE MIDDELEN
Waar het de komende jaren wat de zwagers betreft vooral
om moet gaan, is de overgang in het middelenpakket naar
groene middelen. “Het is belangrijk dat de KAVB en toeleveranciers zich hiervoor sterk maken en daarin ook het
ministerie van LNV en het Ctgb betrekken. Er zijn in de VS
gangbare middelen toegelaten, die hier nog niet op de markt
zijn. Het duurt echt veel te lang voordat die er zijn. Dat blokkeert de overstap richting een duurzame manier van telen”,
aldus Johan Verschoor. “Het is goed als er nieuwe proeftuinen komen en belangrijk dat we daarin gaan samenwerken
met de akkerbouw.”
Adriaan pleit voor meer inzet op onafhankelijk onderzoek.
“Dat hebben we heel lang gehad, maar is door het wegvallen
van de productschappen verdwenen. Het zou goed zijn als de
KAVB daar weer meer geld aan zou kunnen gaan besteden.”
Ook inzetten op resistente cultivars is nodig, aldus Verschoor. “We moeten toe naar sterke, virusvrije en weerbare
gewassen. Dat is de beste stap, maar niet de snelste. Voor
de korte termijn is meer inzet van biologische middelen,
minder schadelijke middelen en middelen met een lagere
dosering belangrijk, maar ook dat moet wel goed worden
getest op proefvelden.”

BLIJVEN VERTELLEN

Op de foto’s, van links naar rechts: Johan Verschoor en
Adriaan Zeestraten, Elbert Zeestraten en Anita Verschoor.

Maatschap Zeestraten in Hillegom bestaat sinds 2003.
Hierin nemen Adriaan en Elbert Zeestraten en Johan
Verschoor en Anita Verschoor-Zeestraten deel, elk met
zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Anita voor de
blaarkopkoeien en blaarkopossen, Johan en Adriaan
voor de 65 ha bloembollen (tulpen, hyacinten, narcissen op contract) en in de winter de broeierij van
snijhyacinten, en Elbert voor de in 2012 gestarte en
in 2018 sterk vergrote boerderijwinkel Elsbroekerwei,
die sinds de verhuizing zes dagen per week open is.

Als het om het imago van de bloembollenteelt gaat, dan
realiseren ze zich dat ze in een dichtbevolkt gebied actief
zijn. “Zorg dat je de inwoners van de streek informeert. We
merken dat de collega-telers in de Bloembollenstreek dat al
jaren heel serieus nemen. Wij kregen een keer een reactie
op Facebook naar aanleiding van een foto waarop we tegen
onkruid aan het spuiten waren. Door een persoonlijk bericht
te sturen kon ik het gesprek aangaan met die persoon. Je
moet blijven vertellen wat je doet.”
De streek heeft ook nog een andere kant: toerisme. Mooi,
maar niet altijd leuk. “We zijn in deze tijd te populair. Eigenlijk zouden we toeristen moeten spreiden door een aantal
locaties open te stellen voor bezoek en ze daar ook wat meer
te bieden, waardoor je daarvoor ook geld kunt vragen. Daar
moeten we meer naartoe”, aldus Adriaan Zeestraten.
Hoe het bedrijf er in 2030 uitziet, weten de firmanten niet.
De weg ernaartoe zal in het teken blijven staan van kansen benutten. Zo willen ze de broeierij van snijhyacinten
uitbreiden. Adriaan: “Daardoor wordt de arbeidsfilm op ons
bedrijf nog vlakker. We zijn op kleine schaal begonnen en
hebben dit rustig uitgebouwd. Het is voor ons een gemakkelijk product om mee te werken.” En Anita Verschoor ziet
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mogelijkheden voor een zorgboerderij.
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