Een bollenveld als natuurlijk kapitaal

Wat levert het op?

De opbrengst van een perceel bloembollen is… een partij
bloembollen. Daarvoor worden kwekers betaald en daarvoor
lopen ze zich het vuur uit de sloffen. Vakmanschap voor
tevreden klanten, die betalen voor kwaliteitsbollen, vrij van
ziekten en met voldoende inhoud. Maar als je wat breder
kijkt, levert een perceel bloembollen véél meer op.
Tekst: Anne Marie van Dam Fotografie: Delphy
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H

et hele pakket van opbrengsten van een landschap wordt
ook wel ‘ecosysteemdiensten’
genoemd. De ecosysteemdiensten zijn in te delen in: productiediensten,
regulerende diensten, culturele diensten
en ondersteunende diensten. Dit geldt
ook voor bollenpercelen: naast dat het
producten oplevert (productiedienst), zijn
bollenpercelen aantrekkelijk voor toeristen die in de regio hun geld uitgeven en
het levert werkgelegenheid op (culturele
diensten). Er wonen bollenvogels die weer
plaaginsecten eten en de grond bergt water na een heftige regenbui (regulerende
diensten). Er is CO2 opgeslagen in de organische stof (ondersteunende diensten). En
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Voorbeelden van natuurlijk
kapitaal versterken
Er zijn al wat voorbeelden van samenwerkingen en bedrijven die natuurlijk kapitaal op meerdere
manieren inzetten. Zo trekt de Bollenstreek met de Keukenhof veel toeristen aan die de bollenvelden willen bezoeken. Er zijn al een aantal bollenteeltbedrijven die óók verdienen aan de toeristen die de Bollenstreek bezoeken, zoals de Tulperij in Voorhout en Tulip Experience in Noordwijkerhout. Door corona is dat op het moment, zoals bij zoveel activiteiten, niet makkelijk. Maar
na de pandemie kan het voor een aantal bedrijven goed werken.
Er zijn ook bedrijven die de agrarische sector met financiële prikkels stimuleren om duurzamer
te gaan werken. Grootgrondbezitter en verzekeraar ASR kondigde in 2021 aan voor bioboeren de
pacht te verlagen. Al eerder is de Rabobank begonnen met rentekorting voor veehouders die hoog
scoren op een biodiversiteitsmonitor.
In verschillende regio’s bestaan er vergoedingen per nest van weide- of akkervogels of per meter
bloeiende akkerrand. Voor een enkel nest is het niet veel, maar als de hele bedrijfsvoering natuurvriendelijker wordt (bijvoorbeeld met een keurmerk), kan het aantal nesten toenemen waardoor
het een interessante inkomstenbron wordt.

Projecten voor
biodiversiteit
Er zijn twee grote projecten in de
Bollenstreek die ernaar streven
dat in de bollenteelt bedrijfseconomische belangen en het behoud
van biodiversiteit samenkomen.
Met het project Accez (Accelerating Circular Economy in
Zuid-Holland) wil een aantal
partners ervoor zorgen dat andere opbrengsten dan bloembollen
voor kwekers óók aantrekkelijk
worden, en dat ontbrekende kennis wordt ontwikkeld. Daarmee kan de teelt daadwerkelijk verduurzaamd worden. Naturalis,
KAVB, Greenport Duin -en Bollenstreek, ANLV Geestgrond, Rabobank Bollenstreek en Hoogheemraadschap van Rijnland zetten zich ervoor in. Het gaat om rendabele, circulaire teelt,
robuuste natuur en een leefbare streek. Het natuurlijk kapitaal van de streek staat centraal.
Living Lab B7 loopt min of meer samen op met Accez. Vragen zijn bijvoorbeeld: welke bestaande en nieuwe technische aanpassingen in de bollenteelt leiden tot biodiversiteitsherstel? Hoe
kunnen deze technieken bedrijfseconomisch rendabel gemaakt worden? En welke landschappelijke aanpassingen en herinrichtingen leiden tot biodiversiteitsherstel? Ook de rol van partnerschappen komt aan bod. Onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke groepen werken samen.

zo zijn er nog meer ecosysteemdiensten
voor bollenpercelen te bedenken. Alleen
zijn dat geen opbrengsten waar een kweker voor betaald wordt. Terwijl er soms
wel verwacht wordt dat hij zich ervoor
inspant, ook al levert dat risico’s op voor
de bollenopbrengst.
Daardoor stuit verduurzaming van de teelt
op de weerbarstige praktijk: veel technieken om dat mogelijk te maken zijn bekend,
maar kwekers kunnen die soms slecht in
de bedrijfsvoering doorvoeren. Dat zegt
Koos Biesmeijer, Hoogleraar Natuurlijk
Kapitaal bij Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van Naturalis. Met
het project Circulaire Bollenstreek van
Accez (Accelerating Circular Economy in

Zuid-Holland) wil hij ervoor zorgen dat
andere opbrengsten dan bloembollen voor
kwekers óók aantrekkelijk worden. Daarmee kan de teelt daadwerkelijk verduurzaamd worden. “En dat is hard nodig”,
zegt Biesmeijer, “want we leven boven onze
stand. We gebruiken meer dan de aarde
kan aanvullen. In feite zijn we bij onze
kleinkinderen aan het pinnen en daar moeten we, als maatschappij, mee ophouden.
Maar dat verandert niet snel genoeg. We
zitten vast in het huidige economische systeem, ikzelf net zo goed als bollenkwekers.
Nu heeft de EU, met de Green Deal van
Frans Timmermans, een ‘stip op de horizon’ gezet: dit is het doel. Dat heb je nodig.
Je moet weten waar je naartoe werkt.”

“De uitdaging bij de verduurzaming is om
te zorgen dat niet alleen de oogst, maar
ook andere ecosysteemdiensten van een
perceel voor kwekers waarde hebben”,
vervolgt Biesmeijer. “Nu komt bijvoorbeeld de winst van toerisme niet direct bij
de kwekers terecht. In Accez (zie kader
Projecten, red.) gaan we met uiteenlopende partijen in de streek in gesprek om te
kijken hoe we kunnen zorgen dat degene
die een ecosysteemdienst verzorgt, daar
ook voordeel van heeft. Kwekers hoeven
de verduurzaming niet alleen te uit te voeren. We hebben er allemaal belang bij.”
Dit is het laatste artikel in het kader van
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Bollentelers WaterWijs.
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