NOG NEGEN JAAR

‘Ondernemer zelf
ook verantwoordelijk
voor innovatie’
Vier partijen stonden aan de wieg van het in 2018 gepresenteerde programma Vitale Teelt
2030. Daaronder ook Greenport Noord-Holland Noord. Hoe kijken programmamanager
Jeroen Noot en stuurgroeplid Jan Mantel naar de route richting 2030? Wie moet de regie
pakken en vooral, wat is er nodig om in 2030 nog ondernemer te zijn? Over de kracht van
samenwerken en de suggestie om actiever goed nieuws uit de sector breed te verspreiden.
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Jan Mantel (links) en Jeroen Noot beseffen dat de bollenteelt alleen met
minder middelen toe kan als het teeltsysteem verandert.

A

ls er één instantie is die laat zien hoe kleurrijk
en krachtig de tuinbouw in Noord-Holland
Noord is vertegenwoordigd, dan is het wel
Greenport Noord-Holland Noord. Programmamanager Jeroen Noot somt even op welke
sectoren er onder deze greenport vallen: bloembollen, vollegrondgroente, glastuinbouw en zaadsector. In alle gevallen
sectoren die in dat deel van de provincie een sterke positie
hebben. Voor al die sectoren mag Noot de schakel zijn tussen
ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid. Het levert
hem een mooi beeld op van wat er in al die sectoren gaande
is en hij kan de ervaringen uit de ene sector gemakkelijk
overbrengen naar een andere.
Jan Mantel is sinds kort vanuit de KAVB afgevaardigd voor
de bloembollensector in Greenport Noord-Holland Noord.
Hij leidt samen met zijn broer Cor het bedrijf Vof Mantel in
Grootebroek, dat tulpen teelt en broeit.
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Met zo’n 10.000 ha bloembollen staat ongeveer 40% van
het landelijke areaal in Noord-Holland. Niet verrassend dat
naast de Greenport Duin- en Bollenstreek ook Greenport
Noord-Holland Noord samenwerkte met de KAVB en WUR in
het program Vitale Teelt 2030, dat in 2018 werd gelanceerd.
Inmiddels is het 2021 en is er nog negen jaar te gaan tot 2030.

LIEVER NIET
Kijkend naar die periode van negen jaar, waar is dan volgens
Mantel en Noot het belangrijkste probleem dat moet worden
opgelost? Beide mannen zijn daar heel duidelijk over: Noot:
“Er zijn steeds minder middelen beschikbaar voor de teelt. Die
afname gaat snel en soms nog sneller dan verwacht.” Mantel
vult aan: “Wij gebruiken die middelen niet zomaar. Liever deden we dat niet, want aanschaf en gebruik zijn echt kostenposten in het bedrijf. Maar met de huidige manier van telen zijn
ze wel nodig om een gezond product op de markt te brengen.
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Greenport
Noord-Holland Noord
Nederland telt zeven Greenportregio’s, waar ondernemers,
onderwijs, overheden en onderzoek samenwerken aan de ontwikkeling van het tuinbouwcluster. Het gaat hierbij om de gehele
keten, van zaadje of bol tot vaas en alle toeleverende industrie
en dienstverlening eromheen. Op landelijk niveau wordt samengewerkt onder de vlag van Greenport Nederland.
Greenport Noord-Holland Noord kent diverse sterke tuinbouwsectoren: de bloembollenteelt de vollegrondgroenteelt, de fruitteelt, de zaadveredeling en de glastuinbouw. Daarnaast maken
akkerbouw en veehouderij onderdeel uit van het economische
cluster in de regio. Financiering van de Greenport gebeurt door
diverse partijen, zoals de provincie, Rabobank, KAVB, LTO en het
Clusius College. Greenport Noord-Holland Noord telt vier medewerkers. Daarnaast leveren de partners inzet in de ontwikkeling
en uitvoering van projecten. Ondernemers dragen bij in gezamenlijke projecten. Vanuit de diverse sectoren is een stuurgroep
ingesteld die meedenken over de activiteiten van de Greenport.

daaraan richting te geven. Mantel benadrukt dat bij dit type
projecten ondernemers en onderzoek goed naar elkaar moeten luisteren. “De rol van bijvoorbeeld de KAVB is om dat
contact goed te onderhouden. Als dat onvoldoende gebeurt,
dan bestaat het risico dat onderzoek niet door de praktijk
wordt gedragen.”
Ook als het gaat om voldoende geld voor dit type langer
lopende projecten, zien ze een rol weggelegd voor de KAVB.
Noot: “Het is goed dat er een Verbindend Verklaring komt,
waardoor er collectief geld beschikbaar komt voor juist dit
type onderzoek.”

KOM IN ACTIE
Geld is belangrijk voor onderzoek, maar Mantel benadrukt dat
ondernemers zelf ook een bijdrage hieraan kunnen leveren.
“Het is heel simpel: de wereld verandert en jij moet mee
veranderen. Zelf op je gat blijven zitten en maar wachten tot
er iets gebeurt is er niet bij. Als je zelf niet helpt om onderzoek
te organiseren, dan gebeurt er niks. Je bent als ondernemer
zelf verantwoordelijk voor innovatie, zeker als je als ondernemer over vijftien of twintig jaar nog wil bestaan. Ik merk dat
veel bedrijven ook bereid zijn om financieel bij te dragen aan
onderzoek als ze ook direct invloed hebben op de besteding
van het geld. Dat was al zo na het verdwijnen van het PT, toen
we op pad gingen voor TOF en later FIT. Het is goed dat er een
Verbindend Verklaring komt, waardoor iedereen meebetaalt.
Dat scheelt een hoop discussie over ‘free riders’.”
Het onderwerp waar wat hem betreft vooral op moeten worden ingezet in onderzoek zijn de virussen in tulp en zuur in
tulpen. “De problemen daarmee worden alleen maar groter,
deels veroorzaakt omdat we nu al minder middelen hebben.
We hebben minder gereedschap om de boel te repareren.”

IMAGO VRAAGT INZET

Het is jammer dat een aantal middelen verdwijnt vanwege de
publieke opinie. Niet altijd zijn in mijn ogen de argumenten
even plausibel, maar we hebben er wel mee van doen.”
Het tij keren is volgens Mantel en Noot niet realistisch. Wat
nodig is, is een andere manier van telen en daarin kan de
Greenport zijn rol spelen. Noot: “Hier ligt een kans voor
precisielandbouw. Als er minder middelen beschikbaar zijn,
dan moeten er andere teeltsystemen beschikbaar komen.
Dit is wel een lange weg. Buitenstaanders denken maar al
te gemakkelijk dat een teler naar de winkel rijdt, een drone
koopt, en daarmee aan de slag kan, maar er zijn echt nog
veel meer vragen te beantwoorden. De Greenport kan zorgen
voor een verbinding tussen overheden, ondernemers en onderzoek om projecten rond andere teeltsystemen in gang te
zetten. De vraag van ondernemers staat hierbij centraal.”
Om de weg naar andere teeltsystemen vorm te geven, is er
volgens beiden wel een sterke partij als de KAVB nodig om

Over het imago van de sector zijn ze het volledig met elkaar
eens. “Het product heeft een superimago”, aldus Noot. “Dat
geldt niet altijd voor de teelt, waar wel kritiek op is. Ik merk
dat in discussies met overheden, waarbij maar al te gemakkelijk wordt geroepen dat bijvoorbeeld zonnepanelen wel
in een bollenveld kunnen staan, want daar leeft toch niks
meer. Dat is weliswaar gebaseerd op onwetendheid, maar
met dat imago kampt de sector wel. Zodra een teler aan
iemand van de overheid uitlegt wat hij dagelijks aan natuurbeheer doet, verdwijnt dat negatieve beeld.”
Voor Mantel is juist dat reden om te pleiten voor meer inzet
op het vertellen van waar ondernemers allemaal mee bezig
zijn. “De Greenport doet dat, maar er kan meer. Ik zie dat
ondernemers zelf actief zijn op sociale media, maar dat het
al weer lastiger wordt om suggesties voor een gezamenlijke
Facebookpagina aan te leveren. Dat snap ik ook wel. Je kunt
als teler ook niet alles. Het zou mooi zijn als er iemand is
binnen de organisaties in de sector die actief ondernemers
benadert om mee te werken. Het is geen onwil van ondernemers, maar voor velen ontbreekt het aan tijd.”
Noot onderschrijft dit. “Ergens houdt het een keer op voor
ondernemers. Bovendien: bollen telen is een vak en communicatie ook. Dus als we met elkaar willen dat het imago van
de sector verbetert, dan kan dat heel goed via berichten op
sociale media, maar dan moeten we daar met elkaar ook in
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willen investeren. Imago vraagt inzet.”
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