Drentse burger ziet
lelieproeven van dichtbij
Zo’n zeventig bezoekers namen zaterdag
2 juli in gemeente Westerveld een kijkje
bij teeltproeven van het project
Duurzame Bollenteelt Drenthe. Zij zagen
op drie verschillende percelen in Diever
en Wapse hoe lelietelers experimenteren
met duurzame teeltmethoden.
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“W

e kijken terug op een geslaagde dag met
goede gesprekken en een goede sfeer.
De omstandigheden waren prachtig.
Het kwam een zeer gemêleerd publiek
langs, variërend van wethouder en raadsleden tot omwonenden en critici”, vertelt projectleider Janny Peltjes van
onderzoeks- en adviesbureau HLB uit Wijster na afloop.
Wat is begonnen met de kritiek van burgers in de Drentse
gemeente Westerveld is uitgemond in een breed praktijkonderzoek naar verduurzaming van de bollenteelt. Het
programma van het driejarige project Duurzame Bollenteelt
Drenthe is mede gevoed met ideeën van de negen deelnemende telers zelf. Het programma dat in 2021 is gestart
omvat 25 á 30 proeven die allemaal op percelen van de
deelnemers worden uitgevoerd.
Naast kennisopbouw over structurele verduurzaming van
de teelt is ook het bevorderen van de dialoog met de burger
over de bollenteelt een doel. Wat dat betreft was deze eerste
Open Dag al geslaagd. Lokale politici en burgers stonden
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‘ Voor biologische lelies is
nu gewoon geen markt,
maar technisch kan het’
open voor het verhaal van de telers en stelden gerichte vragen. Tussen de uitleg door kwamen er gesprekken op gang
tussen burgers, telers en bestuurders. Het weer zat ook mee.
Een van de locaties ligt langs een fietsroute, en zo kwamen
ook wat recreanten spontaan op de veldactiviteiten af.
Drie locaties met evenzoveel proeven stonden tijdens de
Open Dag op het programma. Een perceel waar alternatieve
middelen worden gespoten tegen luizen om de virusverspreiding te weren, een experiment met de luiswerende werking
van tagetes (afrikaantjes) op lelies en een proef met duurzame onkruidbestrijding.

DRIE BEHANDELINGEN
Bij de proef met alternatieve virusbestrijding legt Gerard
Metselaar van HLB aan twee D66-politici uit hoe naar verduurzaming gezocht wordt. Het perceel van 7 hectare groot
telt 37 cultivars die voor de droogverkoop geteeld worden.
Het land is dwars op de bollenbedden in drie vakken verdeeld waarbij op elk de luisdruk met een ander behandeling
bestreden wordt. Naast een gangbare toepassing met alleen
minerale olie worden twee alternatieve middelen getest.
Silicium, een soort zandkorreltje waarmee de luis wordt
gestraald en gedood. De andere variant is een blauwe kleurstof, wat de planten minder aantrekkelijk moet maken.
De luizendruk wordt wekelijks gemonitord op de verschillende banen met behulp van vangplaten. Het is nog te vroeg
om resultaten te noemen, geeft Metselaar aan.
De politici tonen zich erg geïnteresseerd en motiveren hun
komst vanwege de discussie die er in de gemeente leeft rond
de lelieteelt. Ze hebben zich ook verdiept. ‘Ik hoorde dat
sommige soorten minder gevoelig zijn voor virus, kun je
daar niet meer mee werken?’, vraagt één van hen. Ze wil ook
weten of biologisch telen geen optie is. “Daar is gewoon geen
markt voor op dit moment. Technisch zou het waarschijnlijk
wel kunnen”, legt Metselaar uit.
De vooroordelen over de teelt zijn hardnekkig bij de meeste
kritische burgers, weet hij. Niet veel later arriveert een echtpaar op de fiets. Randstedelingen, maar woonachtig in de
buurt. ‘Het probleem is natuurlijk dat er zoveel pesticiden in
de lelies worden gebruikt’, zegt de man stellig. Maar ze zijn
er en nemen met interesse kennis van de ervaringen uit de
praktijk.

Ook proeven met tagetes zitten in het programma. Op een
lelieperceel in Wapse zijn de bloemen uitgezaaid in de rijpaden voor de landbouwmachines, telkens op 33 meter van
elkaar. Helaas is de proef erg laat gestart en staan de plantjes
nog maar amper boven de grond. Maar ook zonder het zicht
op stroken met feloranje bloemen is het verhaal duidelijk.
Afrikaantjes tussen de groenten in de moestuin, daarmee is
iedereen wel bekend.
Van de tagetes wordt verwacht dat de stoffen en geur in de
bloemen luizen verdrijven en uit de ervaringen van het eerste jaar lijkt dit ook te werken. Met luizenvallen wordt het
effect gemeten, ook de virusdruk wordt gemonitord. “Het
is een van de meest veelbelovende proeven in ons programma”, vertelt onderzoeker Sanne Graafstra van HLB.
“We zagen vorig jaar dichtbij de bloemstroken minder virusdruk in de lelies. Dit jaar verfijnen we het onderzoek. Ook
het optimaliseren van de teelt van tagetes hoort daarbij.”
De bezoekers weten dit perceel goed te vinden, het ligt langs
een mooie fietsroute. Nadat de proef is toegelicht, ontstaan
diverse gesprekken. “Een dag als vandaag is goed. Het brengt
mensen bij elkaar, telers en burgers komen in gesprek met
elkaar. Overal waar je luistert hoor je een positieve ondertoon”, vindt Graafstra.

KENNIS UITWISSELEN
Heftige confrontaties met critici bleven uit, voor de organisatie smaakt het naar meer. Maar eerst staat er nog een
studiedag voor de deelnemende telers op het programma,
half juli. Zo kunnen zij leren van de resultaten bij hun
collega’s. Onder meer over het verlagen van milieubelasting
bij onkruidbestrijding, het derde programmaonderdeel van
de Open Dag. Op dit perceel in Wapse liggen proeven die zijn
opgezet door leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen.
Er wordt getest met een beproefd en duurzamer middel uit
de aardappelteelt. Ook wordt geëxperimenteerd met een hogere spuitfrequentie, maar dan met een veel lagere dosering.
Wat er gebeurt als je helemaal niets doet wordt ook getest.

Duurzame Bollenteelt
Drenthe
Het programma Duurzame Bollenteelt Drenthe is een onderdeel
van het landelijke Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 van het ministerie van LNV. Het wordt uitgevoerd
door HLB samen met een tiental bollentelers, KAVB, Gemeente
Westerveld, Provincie Drenthe, Waterschap WDO Drenthe en een
aantal middelenleveranciers.
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