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Een sector van 
betekenis

Een moment van geluk, verwondering of 
inspiratie. Bloembollen kleuren de wereld, 
zorgen voor blij dschap en zin in het leven. Ze 
dragen bij  aan een gezonde, groene leefomgeving. 
Wetenschappelij k onderzoek toont aan dat een 
groene omgeving een belangrij ke bij drage levert 
aan de gezondheid van de mens, de biodiversiteit, 
het klimaat, de economie en de sociale cohesie. 

De bloembollenteelt is verweven met onze 
cultuur met de tulp als ons nationale icoon. 
De bloeiende bollenvelden zorgen voor een 
oogstrelend landschap en zij n een belangrij ke 
toeristische trekker. Tulpen, lelies, hyacinten, 
narcissen, gladiolen, dahlia’s en vele andere 
bloeiende bol- en knolgewassen zorgen voor een 
omgeving vol kleur en geur. De bloembollensector 
levert daarmee een belangrij ke bij drage aan het 
geluk van mensen. 

Toonaangevend in de wereld
Het aansprekende assortiment, de goede 
teeltomstandigheden en de diepgaande kennis 
van bloembollen, op basis van meer dan een 
eeuw aan wetenschappelij k onderzoek, maken 
de sector toonaangevend in de wereld. De sector 
telt ruim 1.500 bedrij ven die gezamenlij k zo’n 
25.000 hectare bloembollen telen. De Nederlandse 
bloembollensector heeft daarmee een ij zersterke 
positie op de wereldmarkt. Meer dan 60 procent 
van alle bloembollen in de wereld komt uit 
Nederland. Samen met andere agrarische sectoren 
is de bloembollenteelt een belangrij ke pij ler van 
de Nederlandse economie. 

Robuust en duurzaam
Om die toonaangevende positie te behouden wil 
de sector voorop blij ven lopen op het gebied van 
kwaliteit en duurzaamheid. De sector werkt 
samen aan een vitale teelt waar Nederland trots op 
kan zij n, nu en in de toekomst. Een teelt waarbij  
kwaliteit voorop blij ft staan en de consument 
kan vertrouwen op de herkomst van het product. 

Maar ook een robuuste teelt die bij draagt aan een 
gezonde leefomgeving en de ondernemer in staat 
stelt een rendabele bedrij fsvoering te realiseren. 

Vitale Teelt 2030
Deze visie zet uiteen hoe de bloembollensector 
werkt aan een vitale teelt met als horizon 2030. 
De visie legt de basis voor een stevig onderzoeks- en 
uitvoeringsprogramma, om te beginnen voor de 
komende vij f jaar, waarmee de ambities van de 
sector kunnen worden uitgevoerd. De initiatief-
nemers zetten samen in op het verenigen van 
alle belanghebbende partij en rond de bloembol-
lensector om bestaande kennis te delen en nieuwe 
kennis te ontwikkelen. Samen maken we de 
Nederlandse bloembollensector sterker!

COLOFON 
Vitale Teelt 2030 is een initiatief van 
Koninklijke Algemeene Vereeniging 
voor Bloembollencultuur (KAVB), 
Wageningen University & Research, 
Greenport Duin- en Bollenstreek 
en GreenPort Noord-Holland Noord 
REDACTIE Jeannet Pennings 
FOTOGRAFIE René Faas (Greenity), 
Keukenhof en KAVB 
VORMGEVING Tine van Wel 
CONTACT info@vitaleteelt.nl
MEER INFO www.vitaleteelt.nl
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De uitdagingen 
van vandaag en 
morgen

Kwaliteit

Bloembollen gaan de hele wereld over. Afnemers 
stellen steeds strengere eisen aan de producten die 
zij  kopen. Vooral op het gebied van virusnormen 
leggen importerende landen de lat steeds hoger. 
De sector wil aan deze fytosanitaire eisen voldoen 
om de exportmarkten te kunnen blij ven bedienen. 
Gedreven door de consument eisen retailers 
steeds vaker duurzaamheidsgaranties van de 
sector. Winkelketens letten in de eerste plaats 
op residuen van gewasbeschermingsmiddelen, 
maar kij ken ook steeds verder de keten in naar 
de productiewij ze. Een hoog niveau van kwaliteit 
en duurzaamheid op basis van transparantie is 
de norm.

Hogere eisen, minder middelen
Ondertussen zitten telers in een spagaat: afnemers 
stellen steeds hogere eisen, terwij l het aantal 
beschikbare middelen om de kwaliteit te kunnen 
waarborgen krimpt. De bodemvruchtbaarheid 
staat onder druk en het aantal beschikbare 
gewasbeschermingsmiddelen neemt snel af. 
Chemische middelen verdwij nen in hoog tempo, 
terwij l er te weinig groene middelen op de markt 
komen om dit gat te vullen. Alternatieve methoden 
en technieken zij n onvoldoende beschikbaar. De 
mogelij kheden voor het toedienen van voedings-
stoffen als mest en compost houden geen gelij ke 
tred met de vraag van het gewas.

Productie

De druk op beschikbare grond voor de teelt 
van bloembollen neemt toe. Er is te weinig 
teeltgrond met de juiste condities voor handen. 
De ziektedruk groeit en de rotaties voor 

vruchtwisseling zij n vaak krap. De kwaliteit van 
het oppervlaktewater voldoet op veel plaatsen 
niet. Het huidige landbouwsysteem is geen 
volhoudbare situatie. Natuurlij ke hulpbronnen 
raken uitgeput, de biodiversiteit staat onder druk 
en de bodem wordt steeds zwakker. Dit vraagt 
om een nieuwe teeltwij ze met aandacht voor een 
gezonde omgeving en de juiste balans binnen het 
hele ecosysteem.

Veranderend klimaat
Door de klimaatverandering worden de risico’s 
voor het telen van bloembollen steeds groter. 
Telers hebben steeds vaker te maken met 
extreem weer, wateroverlast, droogte en verzilting. 
Er ligt een belang en een verantwoordelij kheid 
voor de sector om een bij drage te leveren aan 
het realiseren van de klimaatdoelstellingen die 
in Europa en Nederland gesteld zij n: optimaal 
besparen op energieverbruik, CO²-neutraal 
produceren met een minimaal gebruik van 
grondstoffen en bij dragen aan een circulaire 
economie op basis van kringlooplandbouw.

Maatschappij

De sector drij ft op veel handwerk tij dens seizoens-
pieken en op zeer specifi eke kennis. Het vinden 
van voldoende en gekwalifi ceerd personeel wordt 
steeds lastiger. Schaarste aan personeel wordt in de 
nabij e toekomst een beperkende factor voor de 
bloembollenteelt. Mechanisatie en automatisering 
vereisen forse investeringen, terwij l de markt 
voor fabrikanten van deze apparatuur beperkt 
is. Het gaat immers om een typisch Nederlandse 
markt waar door schaalvergroting steeds minder 
bedrij ven in opereren. De sector zal technologische 
ontwikkelingen zelf moeten organiseren.

Omgevingsbewustzĳ n
Maatschappelij ke waardering voor de teelt van 
bloembollen is niet vanzelfsprekend. De teelt 
vindt inmiddels in alle provincies van Nederland 
plaats, ook op plekken waar men historisch 
gezien niet bekend is met de teelt. Bedrij ven 
worden groter en creëren met hun forse machines 
soms onbewust afstand tot de omgeving. 
Omwonenden willen weten wat ondernemers 
doen en juichen initiatieven voor verduurzaming 
toe. Het belang van een groene leefomgeving, 
waar bloembollen als vanzelfsprekend aan 
bij dragen, wordt onderstreept en krij gt steeds 
meer maatschappelij ke belangstelling.

Telers zitten in een 
spagaat: afnemers 
stellen steeds hogere 
eisen, terwijl het 
aantal beschikbare 
middelen om de 
kwaliteit te kunnen 
waarborgen krimpt



Vitale Teelt 2030 | 7   

U
ni

ek
e 

se
ct

or

Bloembollensector: 
kenmerkend en uniek

Bloementeelt

BollenteeltVeredeling

Ondergronds proces
De ontwikkeling van bloembollen speelt zich 
grotendeels ondergronds af. Telers hebben 
weinig zicht op dit proces en kunnen er moeilijk 
op sturen. De blootstelling aan invloeden vanuit 
de bodem maakt de teelt kwetsbaar.

Traag proces
De veredeling wordt gekenmerkt door 
een lange periode tussen kruising en 
marktintroductie. Het kost veel tijd voordat 
bollen bloeien na de eerste kruising en bollen 
vermeerderen zich traag. In een gewas als tulp 
duurt het minimaal vijft ien jaar voordat een 
nieuw ras verkoopbare bollen oplevert.

Cyclische teelt
Ten opzichte van de meeste andere 
gewassen is sprake van een afwijkende 
teeltwijze. Bollentelers telen hun eigen 
plantgoed samen met de grote bollen 
die zij verkopen. Van bestaande partijen 
wordt nieuw plantgoed gemaakt. Met deze 
cyclische teelt worden problemen in een 
vicieuze cirkel in stand gehouden.

Klein en divers
De Nederlandse bloembollensector heeft  een 
toonaangevende positie, maar is op wereldschaal een 
kleine speler in de agrarische sector. De productie 
van bloembollen wordt gekenmerkt door een grote 
verscheidenheid aan gewassen, soorten en rassen. 
Dat maakt de sector specialistisch en kennisintensief.
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De sector wil grote stappen zetten om de uit-
dagingen van vandaag en morgen om te zetten 
in kansen. Door in te zetten op duurzaamheid, 
technologische ontwikkelingen en biodiversiteit 
kunnen we de vooraanstaande positie van de 
Nederlandse bloembollensector behouden en 
versterken. Op naar 2030 met de bloembol als 
kwalitatief hoogwaardig product dat bij draagt 
aan een gezonde leefomgeving voor mens, dier 
en milieu.

Elke schakel draagt bĳ 
Elke schakel in de keten draagt bij  aan de vita-
liteit van de sector. De veredeling staat aan het 
begin van de keten. Daar ligt een uitdaging om 
met behulp van moderne veredelingstechnieken 
te werken aan het creëren van sterke rassen waar 
een mooie bloem uit groeit. Sterke bollen groeien 
vlot en zij n minder gevoelig voor ziekten en 
plagen; ze kunnen een stootje hebben. Ook de 
schakels na de bollenteelt, zoals bloementelers, 
handelaren, exporteurs en retailers, dragen bij  
aan de kwaliteit van het eindproduct en aan een 
gezonde leefomgeving. Uiteindelij k is het aan 
de consument om te kiezen voor een bos bloemen 
op tafel en een groene, bloeiende tuin.

Drie pijlers 

Vitale Teelt richt zich op de ketenschakel die 
verantwoordelij k is voor de teelt van bloembollen. 
Met deze visie wordt ingezet op een robuust 
teeltsysteem. Een systeem waarbij  de teler aan 
het roer staat en grip heeft op het gewas. 
Maar ook een duurzaam systeem dat producten 
voortbrengt waar afnemers blind op kunnen 
vertrouwen. De visie bestaat uit verschillende 
onderdelen die in samenhang worden ingevuld 
en uitgevoerd. 

De sector zet in op:

Weerbaarheid met sterke bollen in 
een gezonde bodem met aandacht 
voor bodemvruchtbaarheid en bodem-
weerbaarheid, ondersteuning van de 
natuurlij ke ontwikkeling en duurzame 
vormen van gewasbescherming.

Innovatie met een modern, 
energieneutraal teeltsysteem op 
basis van schoon uitgangsmateriaal, 
mede dankzij  een snelle vermeer-
dering, de toepassing van moderne 
precisietechnieken en kennis op 
basis van data.

Natuurlijk kapitaal met een robuust 
teeltsysteem waarbij  de natuur 
als partner wordt gezien, het 
eindproduct bij draagt aan de 
biodiversiteit en de sector investeert 
in klimaatadaptatie en het leveren 
van ecosysteemdiensten.

Vitale Teelt 2030 | 9   
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Groene hulpmiddelen
Om een goede kwaliteit te kunnen waarborgen, 
werken telers systematisch aan het voorkomen 
van ziekten en plagen. Daarnaast kunnen telers 
door goede monitoring tijdig en op exact de  
juiste plek de teelt ondersteunen met de inzet 
van technieken en gewasbeschermingsmiddelen. 
Ze gebruiken daarvoor middelen met een laag 
risico voor mens, dier en milieu. Ook tijdens de 
bewaring van bollen in de schuur wordt gebruik 
gemaakt van innovatieve technieken en de inzet 
van biologische bestrijders zoals roofmijten.

De aanpak

Gezonde bodem
Bodembeheer is complex en vraagt om maatwerk 
per ondernemer, per gewas en per perceel. Om 
alle bollenvelden duurzaam te kunnen beheren 
zetten we in op:

→ Opzetten van een bodemacademie waarin 
kennis wordt gebundeld over duurzaam bodem-
beheer met onder meer aandacht voor bodem-
weerbaarheid, bodemvruchtbaarheid, groenbe-
mesters, grondbewerking en organische stof. 
Deze kennis komt op een praktische en toeganke-
lijke wijze beschikbaar voor alle ondernemers.
→ Ontwikkelen van nieuwe teeltplannen waarbij 
de teelt van bloembollen wordt afgewisseld  
en gecombineerd met andere gewassen. Voor 
verschillende situaties zijn verschillende vormen 
van vruchtwisseling optimaal, waarbij gewassen 
elkaar versterken.
→ Ondersteunen van ondernemers met bodem-
coaches. Bodemcoaches zijn gespecialiseerde 
teeltadviseurs die ondernemers ondersteunen  
bij een effectieve aanpak per perceel op basis  
van kennis, meetgegevens en ervaring.

Sterke bollen
Over het versterken van bloembollen is nog wei-
nig bekend. Om nieuwe kennis te ontwikkelen 
en te kunnen toepassen, zetten we in op:

→ Onderzoeken op fundamenteel niveau op  
welke wijze de groei van bloembollen kan  
worden ondersteund.
→ Onderzoeken van mogelijk waardevolle plant-
versterkers en biostimulanten in veldproeven die  
onafhankelijk zijn opgezet en waarvan de uitkom-
sten beschikbaar komen voor alle ondernemers.
→ Ondersteunen van ondernemers met een actu-
eel aanbod van kennis en informatie over het be-
invloeden van de ontwikkeling van bloembollen.

Groene hulpmiddelen
Telers hebben een gereedschapskist met effectieve 
middelen en maatregelen nodig waarmee ze de 
plantweerbaarheid verhogen en de kwaliteit van 
hun bollen kunnen waarborgen. Om telers met 
goed gereedschap te laten werken, zetten we in op:

→ Onderzoeken van duurzame vormen van  
gewasbescherming, waaronder biologische  
bestrijders, mechanische en fysische technieken 
en gewasbeschermingsmiddelen met een laag 
risico voor mens, dier en milieu.
→ Ontwikkelen van preventie-, waarschuwings- 
en monitoringssystemen, waarmee ondernemers 
op het juiste moment op de juiste plek de teelt 
kunnen ondersteunen.
→ Ondersteunen van ondernemers met een  
actueel aanbod van kennis en informatie over 
preventie, monitoring en de inzet van groene 
hulpmiddelen voor de de versterking  
en bescherming van het gewas.

Weerbaarheid Visie voor 2030

Weerbaarheid is de basis van de bloembollenteelt: 
sterke bollen in een gezonde omgeving. In een  
weerbaar systeem kunnen bloembollen zich goed 
verdedigen tegen ziekten en plagen. Bloembollen 
zijn veredeld op belangrijke eigenschappen als 
groeikracht en ziekteresistentie. Nadat ze geplant zijn, 
leven de bollen samen met het hele ecosysteem van 
bacteriën, schimmels en andere (micro-)organismen 
om hen heen. Telers richten hun verzorging naast de 
bollen juist ook op dit ondersteunende ecosysteem. 
Waar nodig maken ze gebruik van groene hulpmid-
delen om de teelt te ondersteunen. 

Gezonde bodem
Telers beheren alle bollenvelden op duurzame wijze 
met oog voor bodemvruchtbaarheid en bodemweer-
baarheid. Telers voeden de bodem en de bodem voedt 
de bollen. In de bodem heerst een natuurlijke balans 
tussen verschillende organismen, waardoor het risico 
op ziekten en plagen voor de bollen afneemt. De teelt 
van bloembollen wordt afgewisseld en gecombineerd 
met de teelt van groenbemesters en andere gewassen 
voor een optimale vruchtwisseling.

Sterke bollen
In een gezonde bodem groeien sterke bollen, waarbij 
telers zich richten op het versterken van natuurlijke 
eigenschappen en processen. Een belangrijke rol is 
weggelegd voor het microbioom, het ecosysteem van 
micro-organismen die rond de bollen en hun wortels 
in de bodem leven. Naast het voeden en versterken 
van de plant boven de grond, is het van belang om 
het microbioom op een positieve wijze te beïnvloeden. 
Telers gebruiken een afgewogen combinatie van 
plantversterkers en biostimulanten zoals mycorrhiza’s  
om de bollen te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Weerbaarheid

Gera van Os

Lector Duurzaam bodembeheer, 

Aeres Hogeschool

“Ondergrondse biodiversiteit is  

de sleutel tot een weerbaar teelt-

systeem. De maatregelen om dit te 

stimuleren zijn bekend. Het vergt 

slimme combinaties en maatwerk, 

dan  snijdt het mes aan vele kanten; 

ook het waterbeheer, de koolstof-

vastlegging en de bovengrondse 

biodiversiteit profiteren ervan.  

De effecten zijn bedrijfsoverstijgend. 

Dit vereist echter investeringen 

waarvoor het huidige verdienmodel 

in de bloembollensector weinig 

ruimte biedt. Alle belanghebbenden 

zullen moeten bijdragen aan een 

beter verdienmodel dat de teler  

in staat stelt om duurzame keuzes 

te maken.”

10 |  Vitale Teelt 2030
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Precisietechnieken
Precisielandbouw, waarbij planten heel nauwkeu-
rig de behandeling krijgen die ze nodig hebben, 
wordt breed toegepast. Vakmanschap wordt 
ondersteund door data en door robots die nauw-
keuriger kunnen werken dan de mens. Dankzij 
mechanisatie en automatisering verschuift de 
behoefte aan arbeid van ‘handjes’ naar ‘knappe 
koppen’. Op het veld rijden autonome wagens 
met sensoren die alle handelingen op het ideale 
moment, plaatsspecifiek en zeer nauwkeurig uit-
voeren. In de schuur kunnen de omstandigheden 
perfect worden aangepast aan de behoeften van 
het product. Robot- en visiontechnieken worden 
ingezet bij de verwerking van bloembollen om  
de kwaliteit te verhogen.

De aanpak

Systeemsprong
Voor een systeemsprong in de bloembollenteelt 
is de ontwikkeling van een efficiënte methode 
voor snelle vermeerdering de belangrijke eerste 
stap. We zetten daarom in op:

→ Onderzoeken op fundamenteel niveau van de 
fysiologische processen voor de vermeerdering, 
groei en bloei van bloembollen.
→ Ontwikkelen van technieken voor het snel 
kunnen vermeerderen van bloembollen.
→ Ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen  
op basis van snelle vermeerdering.

Energieneutraal
Door energieneutraal te worden, draagt de  
bollensector actief bij aan de klimaataanpak. 
Hiervoor zetten we in op:

→ Ontwikkelen van nieuwe technieken die de  
zomerwarmte benutten voor de piekbehoefte van 
energie bij het drogen en bewaren van bloembollen.
→ Ontwikkelen van innovatieve technieken voor 
het drogen en bewaren van bloembollen waarbij 
het energieverbruik wordt verminderd.
→ Aansluiten op ‘smart grids’ in de regio waarbij 
bollenbedrijven samen met andere energiegebrui-
kers werken aan een slimme verdeling van energie.

Precisietechnieken
Met nieuwe technieken kunnen ondernemers een 
hogere kwaliteit bollen telen op een duurzamere 
wijze met minder arbeid. Om dit mogelijk te  
maken, zetten we in op:

→ Ontwikkelen van autonome wagens voor de 
meeste werkzaamheden op het veld, waaronder 
het zoeken naar (virus)zieke bollen. Met behulp van  
sensoren en robots kunnen zieke bollen sneller 
worden gedetecteerd.
→ Ontwikkelen van machines voor de verwerking 
van bloembollen in de schuur waarbij elke bol 
individueel wordt bekeken met sensoren  
en visiontechnieken. Bij de verwerking staat 
de optimale kwaliteit van de bol centraal.
→ Ontwikkelen van goede systemen voor  
het beheer en gebruik van data waarmee  
ondernemers beter kunnen sturen op kwaliteit 
en duurzaamheid.

Innovatie Visie voor 2030

Innovatie zit in de genen van de bloembollensector: 
zoeken naar nieuwe oplossingen voor uitdagingen in 
de teelt. Bij de teelt van bollen zorgen slimme inno-
vaties en moderne technologieën voor een efficiënte 
productiewijze met een hoge kwaliteitsstandaard. De 
snelle vermeerdering van schoon uitgangsmateriaal 
legt een stevig fundament voor een gezonde teelt. In 
een nieuw teeltsysteem voor bloembollen wordt vers 
plantgoed gebruikt om de verspreiding van ziekten 
en plagen te voorkomen. De meeste werkzaamheden 
zijn gemechaniseerd en geautomatiseerd met behulp 
van robots, sensoren, visiontechnieken en het slimme 
gebruik van data.

Systeemsprong
Dankzij een systeemsprong in de bloembollenteelt 
wordt de vicieuze cirkel, van plantgoed naar grote 
bollen naar plantgoed, doorbroken. Bloembollen 
kunnen voortaan in een rechte lijn worden geteeld, 
van uitgangsmateriaal naar verkoopbare bol. De 
basis ligt bij de snelle vermeerdering van bollen om 
nieuw plantgoed te kunnen produceren. Nieuwe, 
sterke rassen kunnen sneller op de markt worden 
gebracht. Ook wordt het mogelijk om snel nieuwe 
bollen te produceren na een aantasting door een 
ziekte of plaag. 

Energieneutraal
Terwijl Nederland het gebruik van gas terugbrengt, 
zet de bollensector in op het nog verder terugdringen 
van het energieverbruik en een toename in het  
opwekken van duurzame energie. De energiebehoefte 
van de sector piekt in de zomer tijdens het drogen  
en bewaren van bloembollen. De sector zet in op  
innovatieve technieken die de zomerwarmte benutten 
voor de teelt. Daarnaast verbinden ondernemers zich 
middels ‘smart grids’ met andere energiegebruikers 
in de regio.

Richard Immink

Hoogleraar Bloei en  

vermeerdering van  

siergewassen, Wageningen  

University & Research

“De uitdagingen waar de sector 

voor staat vragen om een robuuste 

plant, optimaal aangepast aan 

steeds wisselende omgevings- 

factoren. De basis hiervoor is  

gedegen fundamentele kennis over 

de fysiologie en genetica van  

belangrijke eigenschappen,  

waaronder ziekteresistentie en  

vegetatieve vermeerdering.  

Om deze kennis te implementeren 

zal eerst technologie ontwikkeld 

moeten worden om de levenscyclus 

van bolgewassen substantieel  

te verkorten gedurende het  

veredelingsproces.”

12 |  Vitale Teelt 2030
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De sector heeft een belangrijke rol in meerdere 
ecosysteemdiensten en is onderdeel van verschil-
lende kringlopen. De teelt is robuust door de 
sterke wisselwerking met de natuur. Telers dragen 
met hun bollenvelden bij aan maatregelen in  
het kader van klimaatadaptatie waarmee zij  
de negatieve effecten van de klimaatverandering 
tegengaan. Belangrijke ecosysteemdiensten zijn 
het reguleren van water door het waterbergend 
vermogen van de bollenvelden, het vastleggen van 
koolstof (CO²) in de bodem en de bestrijding van 
plagen in het gewas door natuurlijke vijanden.

De aanpak

Samen leven
Bij samen leven hoort samen leren. Om samen  
te kunnen leren, is het van belang om elkaar 
te ontmoeten en samen ervaringen op te doen. 
Daarom zetten we in op:

→ Ontwikkelen van praktische handvatten voor 
ondernemers om de bollenvelden nog aantrekke-
lijker te maken voor vogels en insecten.
→ Opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden 
met vrijwilligers die samen met ondernemers 
werken aan natuur op het veld.
→ Ontwikkelen en delen van kennis over de relatie 
tussen bloembollen en insecten, waaronder  
vlinders, bijen en andere bestuivers.

Zorg voor de omgeving
Om invloeden van de teelt op de omgeving  
verder terug te dringen, zijn nieuwe technieken 
nodig. Daarom zetten we in op:

→ Ontwikkelen van technieken en maatregelen 
voor een emissieloos erf waarbij alleen schoon 
water in het milieu terechtkomt.
→ Ontwikkelen van technieken en maatregelen 
waarbij de emissie van gewasbeschermingsmid-
delen en nutriënten vanaf het perceel wordt 
teruggebracht.
→ Ondersteunen van ondernemers met een  
actueel aanbod van kennis en informatie over 
technieken en maatregelen voor het zuinig  
omgaan met de omgeving.

Ecosysteemdiensten
De bloembollensector kan een grotere rol spelen 
in ecosysteemdiensten ter versterking van de teelt  
en de omgeving. Om dat te stimuleren, zetten we 
in op:

→ Ontwikkelen en stimuleren van maatregelen 
waarmee ondernemers op een effectieve wijze 
gebruik kunnen maken van natuurlijke vijanden.
→ Ontwikkelen van maatregelen die bijdragen 
aan klimaatadaptatie, met name gericht op  
het beter reguleren van zoet (regen)water op  
bollenvelden.
→ Ontwikkelen van maatregelen voor het vastleg-
gen van koolstof in de bodem en het hergebruik 
van grondstoffen zoals fosfaat.

Natuurlijk 
kapitaal

Visie voor 2030

Natuurlijk kapitaal is een fundament van de bloem-
bollensector: de sector maakt op een verantwoorde  
wijze gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 
draagt bij aan belangrijke natuurwaarden. De bloem-
bollensector heeft een robuust teeltsysteem waarbij 
de natuur als partner wordt gezien. De sector is een 
belangrijke schakel in kringlopen en levert meerdere 
ecosysteemdiensten. Telers gaan zuinig om met hun 
omgeving. De teelt draagt bij aan de natuur met  
bijzondere aandacht voor vogels en insecten in en 
rond de bollenvelden.

Samen leven
Bloembollen zijn onderdeel van de natuur.  
De bollenvelden vormen een uitstekende broedplaats 
voor vogels als de gele kwikstaart, de kievit,  
de veldleeuwerik, de scholekster en de patrijs.  
Ondernemers werken samen met vrijwilligers aan  
de natuur op en rond het veld. Bloembollen en 
groenbemesters zijn een belangrijke voedingsbron 
voor insecten zoals vlinders, bijen en andere  
bestuivers. De sector levert een belangrijke bijdrage 
aan het aanbod van voedsel voor insecten.

Zorg voor de omgeving
Bloembollen worden geteeld in het open veld in  
het waterrijke Nederland. De teelt is kwetsbaar voor 
invloeden van buitenaf, maar de omgeving is ook 
kwetsbaar voor invloeden van de teelt. De sector 
werkt aan een emissieloze teelt door de mogelijke 
invloeden van gewasbeschermingsmiddelen en  
nutriënten vanaf het perceel en het erf verder terug 
te dringen. Zorg voor de omgeving is inherent aan  
de verantwoordelijkheid van het ondernemerschap.

Koos Biesmeijer

Wetenschappelijk directeur,  

Naturalis Biodiversity Center

“Bloembollenvelden staan gelijk 

aan het Nederlandse landschap en 

onze economie. Door de natuur echt 

als partner te zien – en de mogelijk-

heden van het natuurlijk kapitaal 

centraal te stellen – kan de weer-

baarheid van de bollenteelt verbe-

teren en de milieulast verminderen. 

Daarmee blijven bollenvelden 

een duurzaam onderdeel van ons 

prachtige landschap en is ook onze 

toekomst bloemrijk.”
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Direct aan 
de slag

Vitale Teelt heeft 2030 als horizon, wat soms nog 
ver weg lij kt. Deze visie geeft daarom niet alleen 
een vergezicht, maar zet ook de actielij nen uit 
voor de komende vij f jaar. Niet afwachten, maar 
direct beginnen met wat nodig is.

Weerbaarheid

Gezonde bodem:
→ opzetten bodemacademie 
→ ontwikkelen nieuwe 

teeltsystemen
→ inzetten bodemcoaches

Sterke bollen:
→ opzetten fundamenteel 

onderzoek 
→ uitvoeren veldproeven 

plantversterkers en 
biostimulanten

→ ondersteunen ondernemers 
met actuele kennis

Groene hulpmiddelen:
→ onderzoeken duurzame 

vormen gewasbescherming
→ ontwikkelen preventie-, 

waarschuwings- en 
monitoringssystemen

→ ondersteunen ondernemers 
met actuele kennis

Innovatie

Systeemsprong:
→ opzetten fundamenteel 

onderzoek fysiologische 
processen 

→ ontwikkelen 
vermeerderingstechnieken

→ ontwikkelen 
bedrijfsmodellen

Energieneutraal:
→ ontwikkelen technieken voor 

energie-eff iciënte
→ reduceren energieverbruik 

drogen en bewaren
→ aansluiten op ‘smart grids’ 

in regio

Precisietechnieken:
→ ontwikkelen autonome 

veldwagens
→ verwerken bloembollen met 

nieuwe technieken
→ ontwikkelen datasystemen

Natuurlijk kapitaal

Samen leven:
→ vergroten aantrekkingskracht 

vogels en insecten
→ bevorderen natuur op veld
→ vergroten kennis relatie 

bollen en insecten

Zorg voor de omgeving:
→ ontwikkelen emissieloos erf
→ terugbrengen emissie vanaf 

perceel 
→ ondersteunen ondernemers 

met actuele kennis

Ecosysteemdiensten:
→ bevorderen inzet natuurlijke 

vijanden
→ ontwikkelen maatregelen 

voor klimaatadaptatie
→ vastleggen CO2 en hergebruik 

grondstoff en
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Samen naar 
beter

De visie Vitale Teelt 2030 is geen eindpunt, 
maar een belangrij ke start. De visie is de aanzet 
om te komen tot een brede samenwerking die 
nodig is om stappen te zetten voor de benodigde 
verduurzaming die leidt tot een vitale sector. 
Vier partij en in de bloembollensector hebben 
hiertoe het initiatief genomen:

→ Koninklij ke Algemeene Vereeniging voor 
Bloembollencultuur (KAVB), de ketenorganisatie 
voor bedrij ven in de bloembollensector
→ Wageningen University & Research, de onder-
zoeksinstelling voor fundamenteel en strategisch 
toegepast onderzoek in de bloembollensector 
→ Greenport Duin- en Bollenstreek, het internatio-
nale centrum voor de veredeling, teelt en handel 
in bloembollen
→ GreenPort Noord-Holland Noord, het grootste 
productiecentrum van bloembollen ter wereld

Deze vier initiatiefnemers hebben gesproken met 
veel ondernemers die actief zij n op het gebied 
van de veredeling, teelt en handel van bollen 
en bloemen. Ook is gesproken met diverse 
maatschappelij ke organisaties, onderzoekers, 
toeleveranciers, adviseurs, overheden en andere 
betrokken partij en. Op basis van alle gespreken 
is de visie Vitale Teelt 2030 tot stand gekomen.

Route naar 2030
Nu is het tij d om deze visie om te zetten in actie, 
de samenwerking verder uit te breiden en alle 
belanghebbende partij en van binnen en buiten 
de sector aan Vitale Teelt 2030 te verbinden. 
Gezamenlij k werken we aan een stevig 
onderzoeks- en uitvoeringsprogramma voor 
de bloembollensector op weg naar 2030. Bij  
lopende initiatieven wordt aansluiting gezocht 
en er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe 
inzichten die kunnen worden toegevoegd. 

De partners van Vitale Teelt dragen actief bij  
aan het realiseren van de visie, werken samen 
met andere partners en staan bovenal voor een 
duurzame toekomst van de bloembollenteelt 
in Nederland. Samen maken we de Nederlandse 
bloembollensector sterker!
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Samen maken we 
de Nederlandse 
bloembollensector 
sterker!


