Gespreksleider Humberto Tan kreeg van de vijf ondernemers mee dat het 7e Actieplan Nitraatrichtlijn een te zware wissel trekt op de rentabiliteit van de bedrijven.

Telers op Bloembollencongres:

‘Maak 2030 minder hard’
Zorgen genoeg om de toekomst van de bloembollensector.
Het 7e Actieplan Nitraatrichtlijn en de verdwijning van
Movento tegen galmijt kwamen tijdens het eerste Keukenhof
Bloembollencongres meermalen aan de orde in het gesprek
tussen ondernemers en ambtenaar Inge Lardinois, die
landbouwminister Henk Staghouwer verving. De ondernemers
pleitten vooral voor meer souplesse in het jaartal 2030.
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ie bepaalt de toekomst van
de bloembollenteelt? Niet
de ondernemer zelf, maar
vooral zijn omgeving. Middelen die verdwijnen, regels rond nitraat,
op bollengrond beluste projectontwikkelaars, supermarkten die eisen stellen, dat
is de wereld waarin de bloembollenteler
moet zien te overleven.
Tijdens het eerste Keukenhof Bloembollencongres lieten ondernemers, de retail
en de overheid hun licht schijnen op die
toekomst. Onder leiding van Humberto
Tan was het vooral het gesprek tussen
vijf ondernemers en ambtenaar Inge
Lardinois, dat pijnlijk blootlegde waar de
knelpunten zitten.
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In een eerste ronde van het gesprek mochten Sjaak van den Berg van Boltha, Peter
Stengs van Stengs & Leijten, Paul Bijman
van Borst Bloembollen, Peter van Lierop
van W. van Lierop & Zn en Lucas van Haaster van H.M. van Haaster aangeven wat
hun kijk is op de toekomst van hun bedrijf
en de sector.
Meermalen werd door de ondernemers
benadrukt dat de maatregelen die zijn opgenomen in het 7e Actieplan Nitraatrichtlijn onacceptabel zijn. “Eenmaal per vier
jaar niet telen en na 2027 zelfs eenmaal
per drie jaar is niet te doen voor ons. Dan
hebben we meer land nodig, en dat land
is er niet. Dit kunnen wij financieel niet
rondrekenen”, aldus Peter van Lierop.
Ook het verschralende middelenpakket
baart de telers zorgen. Heel concreet is
dat de op handen zijnde verdwijning van
Movento op initiatief van de toelatingshouder. Paul Bijman: “Wij willen een
topkwaliteit tulpen telen en Movento is
nog het enige middel dat we kunnen inzetten tegen galmijt in tulpen. Die mijt is
medeverantwoordelijk voor het overbrengen van TVX. Een goed alternatief is er
nog niet en in 2025 is het zover. De ramp
is voor ons niet te overzien.”
En snel schakelen is lastig, zo maakte
Sjaak van den Berg duidelijk. “We hebben
maar een teelt per jaar. Als je iets wilt
onderzoeken en het resultaat valt tegen,
dan ben je dus weer een jaar verder voordat je het op een andere manier kan gaan
testen.”

eigen verhaal kan vertellen in de algemene media. Tan vroeg naar feiten en die zijn
er. Maar over het voetlicht komen ze niet
vaak. Lucas van Haaster gaf aan dat er wat
hem betreft ook wel eens gekeken mag
worden naar de positieve effecten van
bloembollen. “Overal in de wereld brengen bloembollen vergroening, koelte en
geluk. Dat zijn baten die niet vaak worden
meegenomen in de balans.”

EEN MILJOEN PER JAAR
Dat de sector zelf bereid is om in de toekomst van de ondernemers te investeren,
blijkt uit de Verbindend Verklaring, waar
Staghouwer op 1 april 2022 zijn handtekening onder heeft gezet. KAVB-voorzitter
Jaap Bond is blij met dit initiatief. “Hiermee brengt de sector de komende zes jaar
jaarlijks een miljoen euro bijeen waarmee
onderzoek kan worden uitgevoerd naar
oplossingen voor de problemen waartegen
ondernemers aanlopen. In veel gevallen
verdubbelt de overheid dit bedrag ook nog
eens.”
Onderzoek vraagt tijd, en dat is wat Bond
Lardinois vroeg: “Geef ons tijd en geef ons
rust. Tijd om zaken af te maken waarmee
we bezig zijn. En rust door niet telkens
moties in te dienen waardoor ondernemers worden gedwongen om het weer
anders te gaan doen. Met de Verbindend
Verklaring neemt de sector zijn verant-

woordelijkheid om doelstellingen te
halen.”

WADDENEILAND
Dat de wereld groter is dan de sector zelf,
en ook soms andere wensen en eisen
heeft, maakte Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelen duidelijk.
Jansen vertegenwoordigt supermarkten en
verswinkels. Voedselveiligheid is daarbij
essentieel. Jansen benadrukte dat daarin niet alleen de Europese Unie een rol
speelt, maar ook de bedrijven zelf. “We
nemen daarin ook onze eigen verantwoordelijkheid en leggen daarvoor regels op
aan leveranciers.”
Wat in Brussel gebeurt, is overigens wel
van groot belang. Het CBL heeft iemand
in Brussel gestationeerd, die zijn ogen en
oren goed de kost geeft. “Dat is echt nodig, want wat nu in Brussel wordt besproken, komt over twintig jaar in Nederland
aan de orde. Omdat Nederland twintig
jaar geleden een onderwerp als stikstof
niet serieus heeft genomen, plukken we
daar nu de wrange vruchten van.”
Jansen adviseerde de vele jonge ondernemers die aanwezig waren de ontwikkelingen in de retail serieus te nemen.
“Mijn advies: ga een paar dagen naar een
Waddeneiland en probeer eens te denken
als argeloze consument. Stel jezelf maar
wat moeilijke vragen.”

GEREEDSCHAPSKIST
De gereedschapskist om ziekten en plagen
aan te pakken, wordt steeds leger, zo benadrukte Lucas van Haaster. “Daar moet ook
echt iets aan gebeuren, want helemaal
zonder oplossingen kunnen we nog niet.”
De ondernemers maakten Lardinois dan
ook duidelijk dat niet voor elk probleem
2030 als ijkpunt hoeft te gelden. “Laten
we per probleem bekijken wat de stand
van zaken is. Misschien lukt het wel al
eerder om schimmels op een andere manier aan te pakken, maar is voor andere
onderwerpen 2032 realistischer”, aldus
Peter Stengs.
Stengs teelt niet alleen op een gangbare
manier tulpen, maar heeft inmiddels ook
2,5 ha biologische tulpenteelt. “Daar leren
we als bedrijf heel veel van. Dat leerproces
heeft ook zijn invloed op de keuzes die we
maken in ons gangbare bedrijf.” Hij gaf
aan Lardinois de uitnodiging mee voor
minister Staghouwer, om op zijn bedrijf te
komen kijken.
In deze discussie werd ook duidelijk dat
de bloembollensector maar moeilijk het

KAVB-voorzitter Jaap Bond overhandigde ambtenaar Inge Lardinois van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselveiligheid de Verbindend Verklaring, waarmee jaarlijks een miljoen euro beschikbaar
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komt voor onderzoek.
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