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Ooit belicht vanuit drie invalshoeken
de brede geschiedenis van de bloembollensector:
• Wat gebeurde er 25, 50, 75 of 100
jaar geleden?
• Een bijzonder boek uit de KAVBbibliotheek.
• Een uitvinding die de sector sterk
heeft beïnvloed.

Koemest moet
Mei was decennialang de maand waarin
bloembollentelers bij Friese veehouders hun koemest
bestelden. De magie van deze soort mest is enkele jaren
geleden zelfs nog onderwerp van onderzoek geweest.
Het gebruik van koemest is al heel oud, zo blijkt.
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‘M

en drage vooral zorg,
geene versche koemest, bij
het zetten van bolgewassen te bezigen, want deze
kunnen zij niet verdragen.’ Deze woorden
schreef C.H. Kleeman tweehonderd jaar
geleden op als aanvulling in zijn in 1829
in het Nederlands vertaalde boekje Kort
en grondig onderwijs in het kweeken der
meest gezochte bolgewassen.
Het was dus toen al gebruikelijk om voor
de teelt van bloembollen verteerde koemest te gebruiken en niet de verse. Oudere
bronnen bevestigen dat. In 1786 schrijft
Heinrich Lueder dat voor het planten van
tulpen en hyacinten de grond 30 cm moet
worden afgegraven en tot een halve voet
diep aangestampte, vette, korte koemest
aan te brengen. Ook Nicolaas van Kampen
is hierover in zijn in 1768 verschijnende
‘Traité des oignons à fleurs’ duidelijk. Voor
de teelt van hyacinten en tulpen adviseert
hij een mengsel van diverse producten,
waarvan een derde uit verteerde koemest
bestaat. En nog eerder, in 1704, merkt
Hendrik van Oosten al op bij de teelt van
tulpen en hyacinten verteerde koemest
te gebruiken. Niet verwonderlijk dus, dat
toen de teelt in de tweede helft van de 19e
eeuw professioneler werd, het gebruik van
koemest vanzelfsprekend was.

DUUR PRODUCT
Aanvankelijk konden de bollentelers
gebruikmaken van koemest uit de regio. In de regio Haarlem werden koeien
gehouden voor melk, boter en kaas. De
groeiende vraag naar stalmest leidde rond
1885 zelfs tot een probleem: de veebezetting kon in het gebied tussen Haarlem en
Leiden niet te hoog zijn, omdat er toen al
veel koemest werd verkocht door veehouders aan bloembollentelers. Volgens een
artikel in de Provinciale Overijsselsche en
Zwolsche Courant van 6 maart 1885 ging

Bijschrift

er per hectare voor meer dan duizend
gulden aan koemest op. Met 200 ha hyacinten die toen werden geteeld, betekende
dit een totaalbedrag van zo’n 200.000
gulden. Veehouders verdienden in die tijd
dus liever geld met de verkoop van hun
koemest dan het op hun eigen land te
strooien. Daardoor lag de veebezetting per
hectare aanzienlijk lager dan in andere
delen van Nederland.
Die groeiende vraag in combinatie met
steeds meer veehouders die overstapten
naar de bloembollenteelt, zorgde voor een
tekort aan koemest uit de streek. En zo
werden de ogen gericht op Friesland. In
1898 is er een eerste advertentie te lezen
in het Weekblad voor Bloembollencultuur
van Friese koemest. Die kwam per schuit
naar de streek.
Zoals al opgemerkt, gebruikten telers
geen verse koemest. Na aankomst moest
de mest een tijdje liggen om hem minder
scherp te maken. In het boek Bloembol-

lenteelt van Van Stijgeren en Boschman
uit 1935 wordt precies uitgelegd hoe dat
werkt. De mest wordt in een kuil van een
halve meter diep opgeslagen en afgedekt
met riet om te veel verliezen te voorkomen. De auteurs schrijven dat al voor de
Eerste Wereldoorlog er per jaar 150.000
m3 koemest werd gebruikt en dat dit voor
1914 al 4,50 gulden per m3 kostte. Niet
goedkoop dus, maar wel zeer gewaardeerd.

WEER TERUG
Eind 20e eeuw kwam koemest in een
kwaad daglicht te staan. Door de decennialange flinke giften was in de bollengronden een hoog gehalte aan fosfaat ontstaan.
Door de overheid werd via de Meststoffenwetgeving het gebruik sterk aan banden
gelegd. Nu de landbouw een opdracht
heeft in de klimaatverandering en duidelijk is dat organische stof essentieel daarvoor is, klinkt de roep om toch weer meer
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ruimte te krijgen voor koemest.
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