Bio-sector zuinig op samenaankoopactie Velt

‘Wederzijds overleg is tot kunst
verheven in deze samenwerking’
In maart valt bij leden van Velt, een Belgische vereniging voor
ecologisch leven en tuinieren die ook in Nederland actief is,
een brochure op de mat. Daarin biedt ze haar tuinliefhebbers
via een samenaankoopactie Nederlandse biologische
bloembollen aan. Dit najaar verwacht de vereniging hiermee
zo’n 1,2 tot 1,3 miljoen bio-voorjaarsbollen aan leden uit te
leveren. “Op dit type afnemer moeten we zuinig zijn”, stelt
Robert Heemskerk van Natural Bulbs.
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Velt in een
notendop
Velt bestaat dit jaar 48 jaar. Er zijn 22.000
leden bij aangesloten, het gros in België, maar
Velt heeft ook 5.300 leden in Nederland. De
vereniging heeft 130 lokale Velt-afdelingen,
waarvan 35 in Nederland. Yacine Ryckebusch
is ook het gezicht van de Velt-campagne ‘Doe
het zonder’, de vijfjarige campagne tegen het
gebruik van pesticiden die de vereniging vorig
jaar startte. “We willen particulieren, maar ook
overheden, hoveniers en kwekers ervan overtuigen geen chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken door hen te informeren over
de schadelijke effecten ervan en hun alternatieven aan te reiken.” Tegen 2025 wil Velt ook alle
middelen uit de winkelrekken. In de campagne geeft Velt extra aandacht aan bloembollen.
“Bloembollen met pesticiden erop zijn niet goed
voor de biodiversiteit”, aldus Ryckebusch. Om
de leden een alternatief te bieden voor gangbare bollen, is Velt de samenaankoop gestart.
Ook dringt Velt er bijvoorbeeld op aan om vlooienbandjes bij huisdieren niet meer te gebruiken
vanwege de verkeerde stoffen die daarin zitten.
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e samenaankoop van Velt zag
het licht in 2019. Toen vonden
420.000 biobollen hun weg
naar particuliere tuinen. Een
jaar later waren dat er 600.000 en vorig
jaar werden er bijna 1 miljoen besteld
door leden van Velt. Vorig jaar bestelden
rond 4.300 leden de bio-bloembollen en
dat komt neer op zo’n een vijfde van het
ledenbestand (zie kader over Velt). “Velt
wil de vraag naar biologische bloembollen
vergroten, zodat meer kwekers kunnen
overstappen naar de biologische teelt”,
vertelt Yacine Ryckebusch van Velt, die de
aankoopactie organiseert. Ryckebusch, die
ook verantwoordelijk is voor de samenstelling van het assortiment, legt zo’n
beetje de laatste hand aan de brochure
van dit jaar. “Net als vorig jaar komen er
ongeveer vijftig soorten in”, zegt ze. Het
drukwerk wordt in maart meegestuurd
met het maandblad van Velt. Op 8 maart
start de samenaankoopactie en die loopt
tot midden mei.
Leden krijgen 20 procent korting op
hun bestelling. “Natural Bulbs is onze
partner”, vertelt ze. “Robert Heemskerk reserveert tijdens de plantperiode
bepaalde aantallen bollen per soort bij
kwekers en spreekt een prijs af. Zo weten
kwekers zeker dat ze dit verkopen en onze

leden geeft het de zekerheid dat ze deze
bollen kunnen kopen.” Via het online
bestelformulier bestellen leden de bollen
die voorradig zijn. Wie vroeg bestelt,
heeft dus de grootse kans de bollen ook
te krijgen. Echter, de beschikbaarheid
van soorten blijft alsnog onderhevig aan
het succes van de oogst. De voorbije jaren
bleek de vraag naar bepaalde bollen, zoals
bosstulpen, groter dan het aanbod. “Vorig
jaar hebben we een goede inschatting
gemaakt, toen waren de meeste bollen tot
het einde voorradig.” Natural Bulbs heeft
het contact met de kwekers, verpakt de
bollen en verzendt ze naar de verschillende Velt-afdelingen. “Onze leden halen hun
bestelling dan op bij hun lokale afdeling”,
aldus Ryckebusch.

‘DIT WIL IEDERE LEVERANCIER’
Robert Heemskerk, directeur van Natural
Bulbs, is erg blij met de samenwerking
met Velt. Het is een afnemer die bereid
is om jarenlang samen te werken. “Dit
hebben we in een raamovereenkomst vastgelegd, waarbij beide partijen een maximale inspanningsverplichting hebben.”
Dit soort klanten heeft Natural Bulbs niet
veel. “Daarom zijn we zuinig op dit type
afnemer en zorgen we er goed voor.” Het
commitment van Velt geeft stabiliteit en
continuïteit aan de afzetkant, maar de
nauwe samenwerking heeft veel meer
voordelen. “Je leert in al die jaren elkaars
werkwijze kennen en stemt die ook op
elkaar af. Zo krijg je ook efficiency in de
keten. Dit wil iedere leverancier.”
Velt snapt ook goed dat het voor biologische kwekers economisch rendabel moet
zijn bollen te kweken. Zo maakt Natural
Bulbs bijvoorbeeld de afspraak dat als een
kweker een soort probeert, Velt die ook
een tijd in de brochure zet en afneemt.
Daarnaast speelt Velt geregeld door wat
leden graag zouden willen kopen. Dat zijn
vaak inheemse botanische bollensoorten
omdat die het beste zijn voor de biodiversiteit. De bio-kwekers pikken dit op
en gaan ermee experimenteren en lukt
dit niet, dan wordt er verder nagedacht.
Als voorbeeld noemt Heemskerk de vraag
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De lokale afdeling Antwerpen van Velt zet de
bestellingen klaar voor
haar leden.

naar Allium ursinum, daslook. “Dit is een
schaduwplant. Een bollenkweker in een
open teelt kan die niet goed produceren
waardoor de teelt niet rendabel is. Nu
wordt geprobeerd daslook in de vasteplantenteelt in potten succesvol te kweken.
Misschien lukt het dan toch om ook zo’n
product bij Velt te kunnen aanbieden.”
Als blijkt dat er een oogstprobleem is met
een bepaalde bollensoort, kan Natural
Bulbs uitwijken naar andere soorten.
“We hebben gewoon de ruimte om in
het seizoen met elkaar de dialoog aan te
gaan en te zorgen dat we Velt tevreden
houden. Wederzijds overleg is tot kunst
verheven in de samenwerking. Dat is de
meest waardevolle manier van samenwerken.” De kwekers weten ook al voordat ze
gaan planten welke prijs ze krijgen voor
de bollen die naar Velt gaan. Het kost de
bio-bollenkwekers niets om mee te doen
aan de inkoopactie van Velt. “De promotie
wordt betaald door Velt en Natural Bulbs.”

‘NOOIT GEVULDE BLOEMEN’
Ryckebusch geeft aan dat Velt wel haar
eigen randvoorwaarden stelt aan de bollensoorten. Ze moeten verwilderen, goed
zijn voor de biodiversiteit, lentebloeiend
en niet invasief. “We willen alleen soorten
met een open bloem, zodat de meeldraden

toegankelijk zijn voor bestuivers om zo
stuifmeel en nectar te verzamelen. We
zullen nooit gevulde bloemen meenemen
in ons assortiment.” Voor bepaalde soorten is de vraag via Velt-leden groter dan
het aanbod. “Zoals bij de bostulp. Die is
gewild omdat hij ook in halfschaduw kan
groeien en inheems is.” Velt heeft nu acht
verwilderingstulpen in het assortiment.
Maar ze heeft bijvoorbeeld ook een selectie van acht klassieke tulpen die niet verwilderen. “Die zijn dan bijvoorbeeld goed
eetbaar of te gebruiken als snijbloem.”
De Velt-medewerker geeft aan dat krokus
vaak erg geliefd is (zie kader). “Dat zijn de
vroegste bloeiers en er komen veel bestuivers op af. Particulieren kunnen ze ook in
kort gras planten en ze zijn na zes weken
uitgebloeid. Daarna is er weer gewoon een
grasmat.” Heemskerk zegt dat de vijftig
soorten die Velt nu in haar brochure
heeft, wel de maximale selectie is gezien
de eisen die Velt stelt, ook al heeft Natural
Bulbs zo’n honderd soorten op de eigen
site staan. Heemskerk: “Dit assortiment
is relevant voor het doel van Velt. Daarnaast zijn kwekers er ook niet bij gebaat
eindeloos veel soorten te kweken. Het gaat
om het hoofdassortiment in het bijgoed
en niet om meest aparte en eigenwijze
soortjes.”

BEST VERKOCHTE BIOBOLLEN VIA
SAMENAANKOOPACTIE VELT 2021:
• Crocus tommasinianus ‘Ruby Giant’
• Narcissus cyclamineus ‘Tête à Tête’
• Crocus tommasinianus ‘Barr’s Purple’
• Scilla siberica
• Anemone blanda
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