‘Telers pilot lelie
beginnen niet op nul’
Onlangs startte, in afwachting van
definitieve formele goedkeuring, in
de Drentse gemeente Westerveld het
programma Duurzame bollenteelt in
Drenthe vanuit het Uitvoeringsprogramma
Gewasbescherming van het ministerie van
LNV. Tien lelietelers doen mee en de KAVB is
bestuurlijk bij het project betrokken. Doel is
om de lelieteelt duurzaam te maken. Werk
aan de winkel voor de komende drie jaar.
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O

ndernemers en omgeving, het was in de Drentse
gemeente Westerveld geen vanzelfsprekende
combinatie. Ongeruste bewoners maakten hun
bezwaren kenbaar in een debat in de Tweede Kamer, waarna minister Carola Schouten van LNV besloot om
aan de slag te gaan met dit onderwerp. Het resultaat is dat
de lelieteelt in Westerveld een van de pilots is in het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming van het ministerie
van LNV, net zoals de tulp en bijzondere bolgewassen dat
zijn (zie Greenity nr. 95, pag. 32-33). Doel van de pilot Lelie
is om na te gaan of de lelieteelt met andere gewasbeschermingsmiddelen mogelijk is en om de omgeving de lelieteelt
te laten accepteren.

DRIE PIJLERS
Aan het project doen tien telers mee die ofwel hun bedrijf
in Westerveld hebben, ofwel in deze gemeente lelies telen.
Met elkaar werken ze aan drie pijlers, aldus Marcel Markhorst, die vanuit de KAVB-kring Noord- en Oost-Nederland
betrokken is bij het project. “In de eerste plaats gaat er
bij de tien telers veel onderzoek op hun bedrijf plaatsvinden. Daarbij gaat het om het creëren van nieuwe kennis
maar ook om proeven die al eerder op kleine schaal zijn
gedaan in onderzoeksprojecten, zoals door de Stichting
Regionaal Onderzoek Lelieteelt (ROL) en HLB, en die nu op
praktijkschaal verder worden uitgetest. Op die manier gaan
we na wat praktijkrijp gemaakt kan worden. De tweede
pijler betreft de dialoog met de omgeving. Hierbij is het
de opdracht aan de telers om omwonenden te informeren
over de lelieteelt. Op die manier willen we bereiken dat de
omgeving meegaat in en meewerkt aan het oplossen van
knelpunten. De provincie heeft hier de regie op zich genomen. Derde pijler is het bekijken van het middelenpakket
van de telers. Samen met distributeurs gaan ze na welke
alternatieven er zijn voor middelen die ze nu gebruiken om
zo te bepalen waar toekomst in zit. Doel hierbij is om te
komen tot een geïntegreerd pakket middelen met een lage
milieubelasting.”
Het vinden van de tien bedrijven was niet moeilijk. Het zijn
allemaal ondernemers die al eerder het convenant met de
gemeente Westerveld hebben ondertekend. Door de grootte
van de groep is het mogelijk om op verschillende aspecten
in te zetten, aldus Markhorst. “De een legt de nadruk op
het zoeken naar alternatieve middelen, een ander vindt
biodiversiteit en akkerranden interessant en een derde
vindt onderzoek leuk.”
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ER LIGT AL VEEL
Binnen deze pilot is al veel kennis beschikbaar die kan
worden ingezet, aldus Colja Corts, beleidsmedewerker Bodem en Water van de KAVB. “Er is op de proefvelden van
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Proeven die eerder zijn gedaan in onderzoeksprojecten, zoals hier bij de Stichting
Regionaal Onderzoek Lelieteelt (ROL), gaan
op praktijkschaal worden getest.

van de teelt informatie te verstrekken los je al veel problemen op”, aldus Colja Corts. “Wat ondernemers binnen
deze pilot al doen, is even aanbellen. Dat werkt vaak nog
beter. Dat levert eigenlijk altijd positieve reacties op. Het
belangrijkste is dat de teler de eerste stap zet.”

ZIEN WAT KAN
De pilot is over drie jaar afgerond. Wat willen de deelnemers dan bereikt hebben? “We willen een teeltsysteem ontwikkelen waarmee we onze bedrijven kunnen voortzetten
op een manier die door de omgeving wordt geaccepteerd
en daarmee de toekomst zeker stellen”, aldus Markhorst.
“We willen in deze pilot daarmee een begin maken en
antwoorden vinden op de vele vragen die we nog hebben.
Dan zullen er zeker nog vragen overblijven, maar hebben
we wel een stap gezet.”
Zie ook pag. 16-17.

ROL al veel goed onderzoek gedaan. Door toepassing
ervan op de deelnemende bedrijven is er een mooie
stap te maken naar de praktijk. Deze pilot is een brug
tussen onderzoek en praktijk. Tegelijkertijd blijft ROL
onderzoeksprojecten uitvoeren. Dat is ook belangrijk,
want de pilot is na drie jaar voorbij. We kunnen wat
dat betreft niet zonder ROL.”
Verder bouwen de deelnemers voort op kennis die er
al is, aldus Markhorst. “Als het gaat om het toepassen van middelen, dan zijn er vuurwaarschuwingssystemen. Verder kijken we wat we met het project
Systeemsprong Lelie van WUR kunnen. Nu bevindt
zich dat nog op het niveau van het onderzoek en het
zou goed zijn als daar een stap in de praktijk achteraan komt. Daarbij gaat het er vooral om de periode te
verkorten dat de lelie buiten staat. De kans op virus
is daardoor kleiner. Juist de aanpak van virus bepaalt
sterk het beeld bij de omgeving, want daartegen moeten we soms meermalen per week spuiten. We willen
van het virus af en van de hoge spuitfrequentie.”

ZORGEN WEGNEMEN
Naast het uitvoeren van projecten op het eigen
bedrijf, hebben de deelnemers ook de taak om hun
omgeving te informeren. Dat begint bij bewoners die
langs percelen wonen te informeren over de teelt.
“Door deze vorm van kennisuitwisseling kun je al
veel zorgen wegnemen. Er is nu eenmaal nog veel
onbekendheid bij omwonenden. Door bij het begin
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