Lelietelers beproeven
eigen ideeën voor schonere teelt
Wat is begonnen met de kritiek van burgers in de Drentse gemeente Westerveld
is dit jaar uitgemond in een brede pilot voor verduurzaming van de bollenteelt.
Het programma van het driejarige project Duurzame Bollenteelt is mede gevoed
met ideeën van de deelnemende telers zelf. Dat maakt het veelbelovend, de
motivatie is groot.
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ollenteler Gert Veninga uit Hijken
is een van de tien deelnemers aan
het project Duurzame Bollenteelt.
Samen met vrouw Jennie, zoon
Dion en compagnon Marco Booiman teelt
hij zo’n 80 hectare lelies en daarnaast tulpen (20 ha), gladiolen (40 ha) en pioenen
(30 ha). Om het ruime rotatieschema van
1 op 6 in de lelies aan te houden telen ze
ook suikerbieten, gras, mais en Tagetes.
“Verder verruilen we heel veel percelen
met andere bollentelers, akkerbouwers
en melkveehouders. Dankzij de ruimte
hier kunnen we onze bollen in zo’n ruime
vruchtwisseling telen en dus al tamelijk
duurzaam.”
Voor sommige omwonenden in met
name de gemeente Westerveld is het niet
duurzaam genoeg. Bovendien wil de sector
zelf ook met respect voor de leefomgeving
telen, terwijl het middelenpakket onder

druk staat. De kritiek van deze burgers
is voor de telers niet altijd genuanceerd.
“Maar die druk heeft er wel gezorgd dat
wij nu deze pilot hebben”, vindt Veninga.

LAGERE MILIEUBELASTING
“In de proeven zitten allerlei mogelijkheden voor verduurzaming die wij al in
beeld hadden. Die kunnen we nu met
professionele ondersteuning op flinke
schaal uitproberen”, vertelt Veninga. De
proeven zijn gericht op het verhogen van de
bodemweerbaarheid, beperking van gewasbeschermingsmiddelen en inzet van meer
milieubesparende middelen, inzet van meer
resistente plantenrassen, meer biodiversiteit
en akkerrandenbeheer. Onderzoeks- en
Adviesbureau HLB uit Wijster begeleidt
en monitort de proeven. Medio juni zijn
de proeven aangelegd en is de uitvoering
gestart.

Het project is bewust ‘bottom-up’ opgezet.
De telers zijn gemotiveerd en hebben
veel ideeën voor de pilot aangedragen. Ze
willen graag ook zelf aan het stuur staan.
Directeur Janny Peltjes van HLB legt uit
dat het programma op drie pijlers rust:
“Het gaat om kennisontwikkeling die
moet leiden tot structurele verduurzaming van de bollenteelt, het bevorderen
van een dialoog en het ontwikkelen van
een effectief middelenpakket met een
lagere milieubelasting.”
Voor dat laatste punt is de blik gericht op
minder milieubelastende middelen uit
andere teelten, zoals de akkerbouw. “Deze
worden in de lelieteelt met een proefontheffing getest op effectiviteit en een lagere
milieubelasting”, legt Peltjes uit. “Verder
wordt gewerkt aan bevordering van de
dialoog met de burgers in de gemeente.
Onder meer door hen te laten zien dat de
bollentelers in hun verduurzaming verder
gaan dan de gangbare praktijk.”

MINDER SPUITEN

Veel proeven gericht
zijn op beperking van
het middelengebruik,
zoals bij de onkruidbestrijding in lelie.
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De lelieteelt vraagt vrijwel wekelijks om
bespuitingen tegen onkruid, virusbeperking (bladluisbestrijding), Botrytis en
andere schimmels. Voor de teler een noodzaak om zijn kapitaalintensieve gewas te
beschermen, maar voor veel omwonenden
een doorn in het oog.
Vanzelfsprekend zijn veel proeven gericht
zijn op beperking van het middelengebruik. Zo is er een proef waarin nauwkeuriger gespoten wordt met inzet van Beslissingsondersteunende Systemen (BOS).
Hierbij worden adviezen voor moment
en inhoud van elke bespuiting gebaseerd
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Gert Veninga: “In de
proeven zitten allerlei
mogelijkheden voor
verduurzaming die wij
al in beeld hadden.
Die kunnen we nu met
professionele ondersteuning op flinke
schaal uitproberen.”

uitwijzen of deze aanpak iets oplevert en
of we dan minder bespuitingen nodig hebben dan met de gangbare minerale olie.
Dat moet je wekelijks spuiten voor het
aanbrengen van een nieuw, beschermend
laagje”, verklaart de bollenteler.

STERKERE RASSEN

op data uit actuele invloeden opgesteld
met behulp van diverse sensoren, statistische informatie, weersvoorspellingen en
modellen.
Veninga: “Dit is zonder gps toe te passen
en gaat dus niet zover als precisielandbouw, het is daardoor laagdrempelig voor
alle telers. In deze proef bespuiten de
telers het grote veld op reguliere wijze.”
Daarnaast liggen er diverse kleinere
velden bij meerdere telers waar proefveldmedewerkers van HLB de bespuitingen op
basis van een BOS-systeem uitvoeren.
“Wij slaan die veldjes dan over. Dat vraagt
nauwe samenwerking om dit altijd volgens protocol te doen, ook als de tijdsdruk
groot is. Want geschikte spuitmomenten
zijn gering en de teeltpercelen liggen behoorlijk verspreid”, aldus Veninga. Vervolgens houdt HLB de hoeveelheid gebruikte
werkzame stof bij en worden nadien de

bollen getoetst op opbrengst en kwaliteit.
“We mogen geen derving in opbrengst
zien na deze proef”, bezweert hij.

KLEUR- EN GEURSTOFFEN
Er zijn ook proeven die de telers helemaal
zelf uitvoeren. Zo gaat een kweker met
kleur- en geurstoffen spuiten tegen luis,
wat een hinderlijke virusverspreider is in
de lelieteelt. “Dat is een heel andere benadering dan bestrijden. Het is bekend dat
luizen door bepaalde geuren en kleuren
aangetrokken worden, dus mogelijk kunnen we ze zo ook uit het gewas houden.
Hier is echter weinig onderzoek naar
gedaan, omdat de insteek altijd is geweest
bestrijden en dus uitschakelen.”
Bij deze proef krijgt de teler ondersteuning van de projectpartners CAV Agrotheek, Agrifirm-GMN en WPA Robertus.
HLB doet de monitoring. “Dat moet

Drenthe proeftuin verduurzaming bollenteelt
In het proefproject duurzame bollenteelt in Westerveld worden vernieuwende teeltwijzen en
-systemen uitgeprobeerd en gemonitord. De kennis die deze proeven oplevert moeten niet alleen
in Drenthe maar in heel Nederland leiden tot een meer duurzame en vitale bollenteelt. Het
project past in de aanwijzing van provincie Drenthe als regionaal proefgebied in het landelijke
Uitvoeringprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030.
In het driejarige project zijn diverse proeven opgenomen die worden uitgevoerd bij een groep van
negen bollenbedrijven in samenwerking met HLB Research and consultancy in agriculture. De
totale kosten zijn geraamd op 1,2 miljoen euro.
Het pilotproject in Westerveld is een samenwerking van de telers met HLB, KAVB, Gemeente Westerveld, provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta en middelenleveranciers Agrifirm-GMN, CAV Agrotheek en WPA Robertus.

Voor de luizenbestrijding zijn meer
data nodig, daarom is HLB gestart met
tellingen via vangplaten. Veninga: “We
hebben genoeg aanwijzingen dat niet elk
ras evenveel luis aantrekt. We kunnen
wellicht andere keuzes in het assortiment maken en niet alleen selecteren op
sierwaarde.”
Vanuit die gedachte wordt op zijn bedrijf
een strook ‘Helvetia’, een weinig virusgevoelig ras, helemaal niet gespoten. “Wij
experimenteren hier al langer mee en
willen nu bekijken of we het helemaal
zonder virus- en vuurmiddelen redden”,
vertelt de teler.
Half juni is in het veld te zien dat het
gewas op dit proefveld er netjes schoon bij
staat, maar dat onkruid mogelijk wel een
probleem wordt. Veninga’s compagnon
Marco Booiman wijst op de eerste melde
en perzikkruid. “De onkruiddruk is vrij
hoog op de humusrijke zandgrond in
Drenthe. Mogelijk moeten we vanwege het
onkruid, naast handmatig wieden toch
besluiten een enkele keer te spuiten.”

TAGETES IN STROKEN
Als natuurlijke vorm van gewasbescherming wordt ook geëxperimenteerd met
strokenteelt, zoals in de akkerbouw al
langer gebeurt. Een van de deelnemers
heeft enkele stroken met Tagetes tussen
de lelies gezaaid. Uit kleinschaliger onderzoek blijkt dat dit gewas een luiswerende
werking heeft. De mate waarin is echter
nog niet bekend, dus de toe te passen
dichtheid ook niet.
In samenwerking met het collectief
Agrarische Natuur Drenthe (AND) hebben
diverse telers ook akkerranden ingezaaid,
die een buffer zullen vormen tussen
teeltperceel en sloot. De randen moeten
drift en afspoeling tegengaan. Daarnaast
kunnen ze natuurlijke vijanden aantrekken. Ook hier zal HLB in samenwerking
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met AND monitoren wat de effecten zijn.
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