Stimuflori geeft
Groene Tulp extra zetje
Zonder financiers kan het bloembollenonderzoek niet.
Vrijwel elk project telt minstens een handvol partijen die
meebetalen. Dit geldt ook voor de PPS De Groene Tulp.
Een van de financiers is Stimuflori. Met geld dat overbleef
van de vroegere Bloemenvaktentoonstelling in Aalsmeer
investeert Stimuflori in innovatie- en promotieprojecten in
onder meer de bloembollensector. Voorzitter Wim Keja en
projectmanager Hermen de Graaf leggen uit waarom deze
financier in projecten investeert.
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Het Holland Dahlia Event kreeg een bijdrage van Stimuflori om de dahlia extra
te promoten bij vakmensen en consument.
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e teller staat inmiddels op
zestien projecten voor de
bloembollensector waaraan Stimuflori vanaf 2016 een bijdrage
heeft geleverd. Projecten die gaan over
innovatie of promotie. Projectmanager
Hermen de Graaf heeft op een rijtje gezet
om hoeveel geld het gaat. “Naar deze zestien projecten is in totaal bijna 600.000
euro gegaan. De totale omvang van deze
projecten was bijna 3,4 miljoen euro. Dit
betekent dat zo’n 18% van het geïnvesteerde geld bij Stimuflori vandaan komt.
We kunnen concluderen dat de bloembollensector zelf relatief veel bijdraagt aan
promotie en onderzoek.”
Zes ton is veel geld, zeker in de afgelopen
jaren toen er geen collectieve financiering meer bestond vanuit fondsen zoals
die er waren in de tijd van het Productschap Tuinbouw. Maar heel bekend is
Stimuflori is niet, zo merken De Graaf
en voorzitter Wim Kea nog regelmatig.
En dus gaat Kea even terug in de tijd om
uit te leggen waar dit initiatief vandaan
komt.
“De oudere lezers zullen zich zeker nog
de Bloemenvaktentoonstelling in Aalsmeer herinneren. Een jaarlijks sierteeltevenement in de bloemenveiling, waar de
nieuwste ontwikkelingen in de sierteelt
waren te zien. Op enig moment ging dit
evenement samen met de tuinbouwtechniekbeurs uit het Westland en kwam in
de RAI de HortiFair. Dat heeft twaalf jaar
geduurd, maar bleek uiteindelijk geen
succes. Vanuit de Bloemenvaktentoonstelling was er al een fonds waarmee
projecten in de sierteeltafdeling van
de HortiFair werden ondersteund. Na
beëindiging van de HortiFair bleef nog
een flink bedrag over, dat toentertijd ook
nog heel wat rente opleverde. Besloten is
om in een beperkte periode het fonds uit
te putten en geld te gaan investeren in
projecten van algemeen belang voor onderzoek en promotie. We zijn daarmee in
2014 gestart. Er is een bestuur gevormd
en Hermen is aangesteld als projectmanager. In ons bestuur zit veel kennis uit
de volle breedte van de sierteelt: onderzoek, promotie, financiering, praktijk en
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Tijdens de open
dag van Vertify in
juni 2021 kregen
bezoekers uitleg over
het onderzoek van De
Groene Tulp.

sortiment. Het bestuur is wat dat betreft
echt een platform waar veel kennis
samenkomt.”

COFINANCIERING
Een belangrĳke voorwaarde voor financiering van projecten vanuit Stimuflori is dat
er meer partĳen meedoen. De Graaf: “De
aanvrager moet altĳd melden welke partĳen er nog meer meebetalen. Zĳn die er
niet, dan betalen wĳ ook niet. Daarnaast
moet bĳ een onderzoeksvoorstel duidelĳk
zĳn dat het resultaat beschikbaar komt
voor de sector. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Heetstook narcis tegen
stengelaaltje. Dat heeft een duurzaam
protocol opgeleverd, dat alle narcissentelers kunnen gebruiken.”
Ook het initiatief voor het Holland Dahlia
Event kreeg financiële steun van Stimuflori. De Graaf: “Mooi om te zien is hier dat
alle schakels van de dahliasector meedoen aan dit initiatief.” Kea: “De dahlia is
ook nog eens een mooi sierteeltproduct
waarvan het zonde zou zĳn als het uit de
Bollenstreek zou verdwĳnen. De organisatie vroeg geen groot bedrag, maar met alle
bĳdragen is het wel een succes geworden.
Dit evenement hebben we vĳf in plaats
van drie jaar ondersteund. Ons geld is,
zoals in zoveel projecten, net dat laatste
zetje. Dat is een mooie positie, hoor.”
Niet alle aanvragen krĳgen groen licht,
zo maken de mannen duidelĳk. De Graaf:
“Twee derde van de bĳna 170 aanvragen
is door de jaren heen afgewezen. Dat gebeurt bĳvoorbeeld als er geen cofinanciering is. Maar er zĳn ook andere redenen.
Soms krĳgen we te horen dat als wĳ het
niet steunen, het project ook niet doorgaat. Het is meermalen gebeurd dat ik na
een afwĳzing niet werd gebeld door de
afgewezen instantie. Dan weet ik genoeg.”

GOED VOLGEN
Het bestuur van Stimuflori honoreerde
ook een aanvraag voor de PPS De Groene
Tulp. Wat het bestuur aanspreekt in dit
vierjarige project, is de inzet op verduurzaming van de tulpenteelt en het realistische karakter van de aanvraag. Geld
bĳdragen is één, maar wat doet Stimuflori

daarna? Kea: “We volgen elk project
waaraan we geld geven. Dat geldt ook voor
De Groene Tulp. Hermen is daarvoor het
aanspreekpunt. Hĳ bezoekt bĳvoorbeeld
de jaarlĳkse Open Dag bĳ Vertify en de
Dag van de Tulp als die zou zĳn doorgegaan, waar ook over dit project wordt
gesproken. Daarnaast dient de organisatie
regelmatig kort verslag te doen dat we in
ons bestuur bespreken.”
De Graaf: “Wat ik zie bĳ dit project, is
dat dit onderzoek aanslaat. Er zĳn nu al
aspecten waarmee de praktĳk aan de slag
gaat. Dat is positief. En de Open Dag die ik
vorig jaar juni bezocht, was ook helemaal
volgeboekt. Ik liep met een groepje mee
en luisterde vooral naar de vragen die
ondernemers stellen aan de onderzoekers.
Dat geeft een goed beeld van de belangstelling die er in de sector is. Als bezoekers halverwege zo’n dag al weggaan, dan
vinden ze het niet interessant.”

EINDIG
Stimuflori is niet bedacht om tot in lengte
van dagen te bestaan. Het is een middel
om voor een bepaalde tĳd geld in de
sierteelt te investeren. Het einde van die
tĳd komt langzaam maar zeker in zicht,
benadrukt Kea. “Het is eindig en dat was
ook de bedoeling. We hebben nog een paar
jaar te gaan en er kunnen dus nog steeds
aanvragen worden ingediend. We hadden
als eindpunt 2024 in gedachten en dat zal
waarschĳnlĳk wel aardig kloppen.”

Alle bollenprojecten
Van de in totaal zestig projecten voor de gehele sierteelt stelde Stimuflori aan zestien bollenprojecten een bijdrage beschikbaar tussen
2016 en 2021. Dit zijn de projecten:
• Versnelling verduurzaming bloembollen via
certificering (PlanetProof)
• Warmeluchtbehandeling leliebollen
• Vaktentoonstelling Zwaagdijk
• Tuinbouwbattles voor basisschoolleerlingen
Noord-Holland Noord, uitgebreid met Duinen Bollenstreek, Aalsmeer en Boskoop
• Holland Dahlia Event
• Bloemencorso Bollenstreek, vervanging
onderstellen
• Leerstoel siergewassen. Daardoor kon
hoogleraar Richard Immink nog vijf jaar
verder met fundamenteel onderzoek voor
de sierteeltsector
• Fusariumbeheersing tulp
• Heetstook stengelaaltjes narcis
• De Groene Tulp
• Opsporen Fusarium in amaryllis met hond
• Ontwikkeling virussensor lelie
• Tulpenpromotie Nederland, eenmalige bijdrage
• Lenteflora Lisse
• Bollenbozen, opvolging tuinbouwbattles in
Noord-Holland Noord
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