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• Door: Hans van der Lee

‘T ZAND - Acht bollenkwekers 
in de Kop van Noord-Holland 
sluiten bij de teelt het gebruik 
van chemische middelen zoveel 
mogelijk uit. Ze zoeken naar 
milieuvriendelijke alternatieven. 
Ondertussen willen ze geen con-
cessies doen aan de opbrengst, 
die moet op peil blijven. Na ja-
ren zoeken, worden voorzichtige 
succes geboekt. Dat bleek tijdens 
een bijeenkomst van netwerk 
‘Natuurlijk leven, natuurlijk te-
len’ in BolleNoord in ‘t Zand, af-
gelopen dinsdag.

Adviseurs Wouter Woets en 
René Jochems vertelden voor 
een gehoor van geïnteresseerde 
telers wat er allemaal komt kij-
ken bij het terugdringen van het 
chemiegebruik. Voor de acht te-
lers in het netwerk ‘Natuurlijk 
leven, natuurlijk telen’ is het oud 
nieuws. Zij hebben die stap al ja-
ren geleden gezet, toen ze beslo-
ten dat het ook zoveel mogelijk 

zonder gebruik van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen 
moest.
In plaats van de middelen die al 
tientallen jaren worden gebruikt 
in de sector, kiezen de telers bij-
voorbeeld voor bemesting met 
compost en het telen van een 
groenbemester, waaronder bol-
len worden geteeld. De midde-
lenkast is echter nog niet leeg, 
want bij hoge druk van ziekten, 
plagen of virussen wordt toch ge-
spoten. Op die manier weten ze 
hun opbrengst veilig te stellen. 
Dat ze daardoor niet biologisch 
telen, nemen ze op de koop toe. 
De bollen zijn duurzaam, zo is 
uitgelegd.
De acht hopen dat via bijeen-
komsten zoals afgelopen dins-
dag meer kwekers besluiten eco-
logisch te gaan telen, zodat op 
bredere schaal ervaringen uit 
zijn te wisselen. Hoewel veel 
kennis beschikbaar is, blijkt ook 
uit het verhaal van Jochems en 
Woets, vinden de kwekers het 
wiel toch opnieuw uit. “Veel ken-

nis over de milieuvriendelijke 
manier van telen is al jaren be-
kend, maar in het huidige agra-
rische onderwijs is er geen aan-
dacht voor”, betoogt Woets.

Bodem is het begin
Kern van de aanpak is de bodem. 
“Een gezonde bodem is de sleu-
tel bij het terugdringen van de 
chemie”, legt Woets uit. “Het 
valt echter niet mee een bodem 
weerbaar te krijgen tegen ziek-
ten en plagen, als de grond de 
afgelopen zeventig jaar uitgeput 
is. Dan kun je niet verwachten 
dat je het bodemleven en het or-
ganische stofgehalte in een jaar 
weer op orde hebt.”
Voordat met de aanpak van de 
bodem wordt begonnen, is ech-
ter het hoofd van de teler aan de 
beurt. Jochems: “Je moet het wil-
len. Deze manier van omschake-
len werkt niet als het je alleen 
om het geld gaat. Als je denkt 
dat je meer kunt verdienen met 
de verkoop van ecologisch of bi-
ologisch geteelde bollen, ben je 

‘Omschakelen zit tussen de oren’

Volgens Woets zijn voor de meeste ziekten en plagen goede natuurlijk alternatieven voor de chemische bestrijding. “Die heb je ech-

ter ook amper nodig, als je op een gezonde bodem teelt.” (Foto: Vincent de Vries / RM)

Teeltadviseur René Jochems van GroeiBalans: “Het effect van chemische middelen wordt overschat. Je haalt hooguit zeventig pro-

cent van het resultaat dat op het etiket wordt beloofd.” (Foto: Vincent de Vries / RM)

verkeerd bezig. Het kost veel tijd en 
moeite en het vraagt een enorme in-
vestering in de bodem. Daar moet je 
helemaal achter staan.”
Beide adviseurs zijn er op basis van 
hun ervaring bij andere agrarische 
bedrijven van overtuigd dat het kan, 
ook op de Noord-Hollandse zand-
gronden. “En ook op huurgrond”, 
zegt Woets. “Daar zijn wel lange ter-
mijnafspraken nodig met de ver-
huurder voor nodig, liefst minstens 
vijf of zeven jaar. Dan kun je de bo-
dem gaan verbeteren en dat is ook in 

het belang van de verhuurder.”
Terugkeer van de melkveehouderij in 
het Noordelijk Zandgebied zou ide-
aal zijn, net als het planten van heg-
gen om te zorgen voor een goed mi-
croklimaat en voldoende luwte voor 
natuurlijke vijanden van plaaginsec-
ten. Dergelijke stappen nemen de te-
lers nog niet, maar de interesse on-
der kwekers groeit. Dat blijkt ook uit 
de vereniging Natuurlijk leven met 
een kleine veertig leden, die achter 
het netwerk ‘Natuurlijk leven, na-
tuurlijk telen’ staat.
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d e  s l e u t e l  t o t  u w  b e z i t

Wegens gerealiseerde
verkopen in 2014 zijn 

wij op zoek naar
nieuw agrarisch aanbod.

Heeft u verkoopplannen voor uw agrarisch bedrijf?

Wilt u grond verkopen? Nadert een bedrijfs- 

beëindiging en is er geen zekerheid over opvolging? 

Schakel dan de agrarisch specialisten van 

Kwantes Makelaardij in. Wij komen graag bij

u langs om de mogelijkheden te bespreken!
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