‘Kwaliteit, daar ging
het mĳ om’
Na 44 jaar is het tijd voor een andere fase van het leven. Onderzoeker Casper
Slootweg zet een punt achter zijn werkzaamheden. De lelie staat aan het begin
en aan het einde van zijn carrière en op beide momenten was sprake van
een kantelpunt. Rode draad is voor hem het verbeteren van de kwaliteit van
de lelie en andere siergewassen waaraan hij werkte.
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M

isschien vond zĳn omgeving
het wel een logische keuze om
bĳ het toenmalige Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (LBO) in Lisse te gaan werken.
Immers, zĳn vader Adri Slootweg werkte
er ook. Maar zelf keek hĳ daar heel
anders naar. “Ik ben bĳ toeval bĳ het LBO
terechtgekomen. Na mĳn hbo-opleiding
Botanisch analist had ik op een aantal
vacatures gesolliciteerd, waaronder het
LBO. Daar werd ik in 1978 aangenomen
als assistent-onderzoeker”, aldus Casper
Slootweg.
Fysiologie werd zĳn werkterrein, met al snel interes-

sant onderzoek, dat hĳ samen met onderzoeker Uulke van Meeteren uitvoerde. “De
bloementeelt van lelie kwam in die tĳd opzetten, maar jaarrond lukte dat niet met
de toenmalige cultivar ‘Enchantment’. Die
was toen samen met ‘Connecticut King’
erg populair. Bĳ ‘Enchantment’ vielen in
de winter de knoppen eraf. Als botanisch
analist kon ik onder de microscoop dat
proces nauwkeurig volgen.” De oplossing
bleek binnen handbereik: bĳbelichting. En
zo verscheen in1983 een artikel over dat
onderwerp en kon de leliebloementeelt
een flinke stap voorwaarts zetten.
In 1989 zette hĳ zĳn carrière voort bĳ
het toenmalige Proefstation voor

de Bloemisterĳ in Aalsmeer. “Daar kwam
een baan vrĳ bĳ het na-oogstonderzoek
en daar kon ik onderzoeker worden. Dat
wilde ik maar al te graag.”
Andere gewassen, maar hetzelfde doel:
een betere kwaliteit snĳbloemen voor de
consument. Voor Slootweg betekende dat
nagaan welke behandelingen snĳbloemen
na het oogsten het beste konden krĳgen
om een zo lang mogelĳk vaasleven te
hebben. “Dat was nodig, want de ene keer
stond een bos bloemen er na een week
nog fris bĳ, terwĳl de andere keer al na
een dag het blad slap ging hangen. De
oorzaken waren verschillend. Het kon te
maken hebben met het kasklimaat waardoor Botrytis in de bloem kon ontstaan,
maar ook met bacteriegroei in de vaas.
Ook bleek bĳvoorbeeld bĳ rozen dat er
soms zo lang per dag werd bĳbelicht, dat
de huidmondjes geen tĳd meer kregen om
dicht te gaan.”
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Casper Slootweg: “Mijn werk aan een eenrichting-systeem
houdt op, maar gaat verder in een PPS.”
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Ook keek hij in die tijd naar de beste manier om snijbloemen lang goed te houden
op de vaas. Zijn advies is nog steeds helder.
“Zet ze op koud water en snij de stelen
gewoon recht af. Koud water is beter dan
lauw of warm water, want in de bloemstelen zit lucht. Dat kan er beter uit in koud
water, omdat dit minder zuurstof bevat dan
lauw of warm water. En schuin of recht
afsnijden, dat maakt echt niet uit. Helaas is
die informatie nog steeds niet doorgedrongen tot veel bloemist-winkeliers.”

PLAMV
Na de fusie van Aalsmeer met Naaldwijk
kwam in Bleiswijk een nieuwe centrale onderzoekslocatie voor de sierteelt.
Slootweg verhuisde mee, maar kreeg daar
minder met de sierteelt te maken. In 2008
keerde hij terug naar PPO in Lisse om al
snel weer met lelies aan de slag te gaan.
Vooral vanaf 2011 werd het een drukke
tijd. In lelie bleek het Plantago Asiatico
Mozaïek Virus (PlAMV) voor te komen, dat
vooral in de laatste fase van de leliebloementeelt voor aanzienlijke uitval kon
zorgen. Telers waren zich niet bewust
van dit virus, omdat tijdens de bollenteelt
het gewas vrijwel geen symptomen liet
zien. Pas toen uit aangetaste planten in
de broeierij het PlAM-virus werd gedetecteerd, werd het mogelijk om aan de slag
te gaan. En dat was hard nodig. “Dit is
een potexvirus en daar was nog niet veel
ervaring mee opgedaan in de bollenteelt.
Alleen TVX was bekend, maar dat was
toen nog geen groot probleem in tulp. Ik
had als onderzoeker de jaren ervoor al
gewerkt aan Hostavirus X, dat ook een
potexvirus is. Dit type virussen wordt
niet door luizen overgebracht, maar hoe
dan wel? Dat bleek al snel toen we in de
leliebedrijven onderzoek gingen doen naar
de verspreidingsroutes. Net als bij corona

‘ Net als bij corona is
het de mens die het virus
PlAMV verspreidt’
is het de mens zelf die dit virus verspreidt.
We namen monsters van verwerkingslijnen en echt overal was het virus te
vinden. Dat betekende dat de ondernemer
er zelf ook iets aan kon doen, namelijk
schoon werken. Wie anno 2022 nog een
probleem heeft met dit virus, kan de hand
in eigen boezem steken.”
Het probleem was groot, maar kon toch
snel worden opgelost. De reden daarvoor
is helder, aldus Slootweg. “Toen was er
nog collectief geld voor onderzoek dat via
het Productschap Tuinbouw beschikbaar
kwam. Dat heeft toen echt geholpen om
snel veel onderzoek te kunnen doen naar
de oorzaak, zodat de schade voor de sector
beperkt is gebleven.”

GOTENTEELT
In diezelfde periode was Casper Slootweg
al betrokken bij een proef in Drenthe om
lelies in goten te telen. “Toen was al duidelijk dat de lelieteelt in Drenthe niet kon
doorgaan zoals het toen gebeurde. Het
aantal beschikbare middelen voor de teelt
nam af, omwonenden gaven aan zorgen te
hebben over de teelt en dus werd het tijd
voor een heel andere manier van telen en
dat werd een teelt los van de ondergrond.
Dat heeft als voordeel dat je dicht bij huis
telkens op dezelfde plek je bollen kunt
telen en de bemesting goed via de watergift kunt reguleren. Het resultaat was een
betere opbrengst.” Op dat moment was de
tijd er nog niet rijp voor.
In 2018 kreeg Slootweg een nieuwe

kans om te werken aan een heel andere
manier van telen. Het ministerie van
LNV financierde voor vier jaar het project
Vitale Lelieteelt, dat als doel had om een
teeltmethode te ontwikkelen waarbij
minder chemische gewasbeschermingsmiddelen werden gebruikt. Slootweg koos
voor een eenrichtingsysteem, waarbij
een deel binnen en een deel buiten werd
geteeld. Maart 2019 plantte hij in de
kas in Bleiswijk in een aantal bakken
weefselkweekplantjes van lelie. Begin
november rooide hij de bollen op. “In
acht maanden tijd was onder optimale
omstandigheden uit weefselkweek een bol
van maat 16 gegroeid. Dat bood perspectief. Van daaruit ben ik gaan kijken naar
het binnen opschalen en naar de buitenteelt. Na vier jaar is duidelijk dat het
kan. Mijn werk houdt op, maar gaat wel
verder in een PPS, waaraan mijn opvolger
Paul Ruigrok gaat werken. En mooi om te
zien is dat ook voor hyacint, tulp, narcis,
Hippeastrum en Zantedeschia naar een
eenrichtingsysteem wordt gekeken.”

TOPKWALITEIT
Begin 2016 werd hij consultant bij BQ
Support, waarbij hij nog twee dagen
werkte voor PPO en twee dagen bij BQ
Support. “Die overstap gaf me veel energie. BQ Support is een kleine club met
korte lijnen, waar snel veel valt te regelen.
Ook hier ging het om kwaliteit. Zo heb ik
meegewerkt aan het project LelieGarant.
Met dat systeem zorgen bedrijven voor
uitgangsmateriaal dat tijdens de productie
meermalen uitgebreid is getoetst op een
aantal virussen. De deelnemers leveren
dus schubbollen die meer garanties bieden
als het gaat om de gezondheid. Kopers
starten dus met gezonder uitgangsmateriaal. Ook dat is weer een aspect van mijn
werk waarbij het ging om kwaliteit.”

RODE DRAAD
Terugkijkend op 44 jaar werken in het
onderzoek, vindt hij kwaliteit wel een van
de belangrijkste aspecten. “Rode draad in
mijn werk is altijd geweest om de kwaliteit van sierteeltproducten te verbeteren.
Zorg dat je als ondernemer de goede producten niet naar de knoppen helpt. En dat
heb ik kunnen doen op een onafhankelijke en soms eigenzinnige manier.”
“Mij ging het altijd om het verbeteren van de kwalimaartSlootweg.
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