NOG NEGEN JAAR

Imago grootste zorg
Als er iets is waar de hele sector de komende jaren stevig op moet inzetten, dan is
het wel het imago. Dat onderwerp kwam veruit het meeste aan de orde in de serie
Nog negen jaar, waarin vertegenwoordigers vanuit de hele keten aan het woord
kwamen. Dit is de afsluiting van deze reeks.
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biologisch geteelde producten, veredeling en huisvesting van
seizoenarbeiders. Waar de ene gesprekspartner een toekomst schetste die bestaat uit de eisen die de CO2-footprint
stelt aan teelt, handel en transport, ging de ander vooral in
op het belang van investeren in de bodem om de te telen
gewassen weerbaarder te maken. Ook kwam meermalen het
belang langs van toelating van de Crisp-Cas-techniek om op
die manier resistenties in te bouwen tegen lastige ziekten.
Van die lastige ziekten werd virus als het meest zorgelijke
probleem beschouwd. Enerzijds omdat de mogelijkheden
om luizen te bestrijden door een krimpend middelenpakket
afnemen, anderzijds omdat afnemers steeds hogere eisen
stellen aan de te importeren bollen uit Nederland. Dat
wringt in toenemende mate.

IMAGO ECHTE ZORG

In de serie Nog negen jaar gaven sectorgenoten hun visie op wat er tot
2030 nog nodig is om de sector circulair en duurzaam te maken.

W

at moet er de komende negen jaar nog gebeuren om als bloembollensector in 2030 klaar
te zijn voor de circulaire landbouw van het
ministerie van LNV en de Vitale Teelt zoals
die door KAVB, Greenports en WUR in 2018 is geformuleerd?
Vanaf half januari kwam die vraag aan de orde in Greenity in de serie Nog negen jaar. De vraag stond in juni 2020
ook centraal tijdens een bijeenkomst op Keukenhof, waar
vertegenwoordigers uit de hele sector hun visie gaven op die
komende negen jaar.
De twaalf interviews gingen over verschillende onderwerpen, zoals ziekten en plagen, onderzoek, het belang van
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Het onderwerp dat het meest aan de orde kwam in de gesprekken, betrof het imago. Dat containerbegrip werd door
Jeroen Noot feilloos in twee hapklare brokken verdeeld: het
imago van het product en het imago van de sector. Met dat
product zit het wel goed, stelde Noot. Kijk maar eens hoeveel
mensen er elk voorjaar naar ons land komen om de bloeiende bollenvelden te bekijken. De sector heeft echter een
imagoprobleem, dat zich vooral toespitst op het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen. Wat de giertank nog steeds is
als hét beeld van de mestproblematiek in de veehouderij, is
de veldspuit dat voor de bloembollensector. Termen als gif,
pesticiden, milieuvervuiling en gezondheidsschade komen
in dat beeld direct mee. En daarmee zit de sector in de hoek
van een van de smerigste sectoren in Nederland. De feiten
zijn anders, maar het beeld is er. Juist daarover maken gesprekspartners zich zorgen.
De conclusie is ook helder: hier moet de sector de komende
jaren echt mee aan de slag. De vraag wie dat dan moet gaan
doen, is minder eenduidig beantwoord. Als het om het eigen
bedrijf om de eigen regio gaat, zien gesprekspartners mogelijkheden voor de ondernemer zelf. Die kan via sociale media
burgers informeren. Het verbeteren van het imago bij overheden en in de media vraagt meer. Zoals Jeroen Noot zei:
“Imago vraagt om inzet.” Als er al partijen werden genoemd
die dit zouden moeten oppakken, dan waren dat vooral het
Sectorplatform Bloembollen en de KAVB.
Ten slotte is in de gesprekken ook onderzoek aan bod
gekomen. Dat is zeker van belang en het is goed dat er een
Verbindend Verklaring komt om meer geld vrij te maken
voor onderzoek waaraan iedereen meebetaalt.
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