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ACTUEEL

Tot voor kort was Natuurlijk Leven, Na- 
tuurlijk Telen een praktijkgroep waar-
binnen tien kwekers hun ervaringen 

op het gebied van duurzame teelt met elkaar 
deelden. “We kwamen elke twee weken bij 
elkaar om ideeën en ervaringen uit te wisselen 
en problemen te bespreken. Langzamerhand 
groeide behoefte aan een andere vorm”, vertelt 
Rob Tamis, tot voor kort een van de aangeslo-
ten leden van het praktijknetwerk. “We willen 
meer kwekers betrekken bij het realiseren van 
onze doelstelling: met zo min mogelijk mid-
delen een rendabele teelt realiseren. Verder 
willen we workshops en bijeenkomsten orga-
niseren, onderzoeksopdrachten kunnen uit-
zetten en bollen verkopen. Daarom hebben we 

Steeds meer afnemers, met name vanuit 
de hoek van de retail, vragen om biolo-
gische of in elk geval duurzaam geteelde 

bollen. Biologische teelt is nog niet voor elke 
kweker haalbaar, maar steeds meer kwekers 
proberen duurzaam te werken. De kwekers 
die zijn aangesloten bij NLG, de coöperatie 
die is ontstaan uit het praktijknetwerk Natuur-
lijk Leven, Natuurlijk Telen, willen graag weten 
wat het effect van hun duurzame aanpak is op 
de teelt. NLG gaf Proeftuin Zwaagdijk opdracht 
om onderzoek te doen. Het rapport werd op 2 
december gepresenteerd en samen met de 
agenda van NLG voor 2016-2020 overhandigd 
aan de wethouders van de gemeenten Den 
Helder, Hollands Kroon, Schagen en Medem-
blik; dit is het gebied waar de NLG-kwekers zijn 
gevestigd.

besloten het praktijknetwerk om te vormen tot 
een coöperatie.” Tamis was uit het praktijknet-
werk gestapt toen hij met zijn bollenbedrijf 
stopte. Nu is hij aangewezen als voorzitter van 
Natural Living and Growth, kortweg NLG Hol-
land. “Mooi dat ik in deze rol toch weer bij het 
onderwerp betrokken ben.”

NIEUW NETWERK
De eerste activiteit uit de koker van de nieuwe 
coöperatie is de organisatie van een workshop-
reeks rondom duurzame teelt. “De workshop-
reeks start op 16 december en gaat over de 
relatie tussen bodem, teelt en teler. Op 12 janu-
ari 2016 staan plantgezondheid, bodem en 
voeding centraal, gevolgd door niet-kerende 
grondbewerking op 19 januari. We besluiten 
op 26 januari met de workshop ‘Theorie voor 
de praktijk’, over bemesting en bodemleven.” 

Om ideale groeiomstandigheden voor de plant 
te creëren, laat een aantal NLG-kwekers de tul-
penteelt voorafgaan door de teelt van groen-
bemesters, vaak Italiaans raaigras of bladram-
menas. Over het effect hiervan is nog weinig 
bekend en dit is door Proeftuin Zwaagdijk 
nader onderzocht. Ook keek de Proeftuin naar 
de invloed van glyfosaat op de groei van bollen. 
De NLG-kwekers vermoeden namelijk dat gly-
fosaat een slechte invloed heeft op de bodem- 
omstandigheden en de groei van de tulpen. 
Het onderzoek wordt deels gefinancierd door 
de aanwezige gemeenten, vandaar de aanwe-
zigheid van de wethouders, en via de Europese 
EFRO-subsidie, waar Greenport Noord-Holland 
Noord zich hard voor heeft gemaakt.

De proeven hebben plaatsgevonden in Drenthe 
en in Noord-Holland, vertelt Johan Kos, direc-
teur van Proeftuin Zwaagdijk. “We proberen de 
feiten op een rij te krijgen, maar ik zeg erbij: de 

Duurzaamheid is geen hype of trend: het is de nieuwe realiteit. 

Dus hebben steeds meer kwekers behoefte aan informatie over 

verduurzaming van hun teelt. NLG Holland, de coöperatie die 

is ontstaan uit het praktijknetwerk Natuurlijk Leven, Natuurlijk 

Telen, speelt hier op in met een workshopreeks.

Het praktijknetwerk Natuurlijk Leven, Natuurlijk Telen, dat 

onlangs is omgevormd tot de coöperatie NLG, heeft als doel de 

inzet van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen en tege-

lijkertijd een kwaliteitsproduct te telen. Wat is het effect van hun 

aanpak en hoe verhoudt zich dat tot de reguliere teelt? Proeftuin 

Zwaagdijk deed hier onderzoek naar.

NLG zet workshops duurzame 
teelt in de markt

Meer onderzoek nodig naar 
effect ecologische teelt

De workshops zijn voor iedereen toegankelijk 
en duren steeds van 13.30 tot 16.15 uur. “Tot 
ongeveer 17.00 uur is er gelegenheid om na te 
praten.” Het zou Tamis niets verbazen als uit 
deze workshops weer een nieuw praktijknet-
werk ontstaat van kwekers die hun ervaringen 
met elkaar willen delen. “Dat juichen wij toe, 
het komt de ontwikkeling van duurzaamheid 
in de sector alleen maar ten goede.”

Al voor de oprichting van NLG Holland had 
het praktijknetwerk een onderzoeksopdracht 
neergelegd bij Proeftuin Zwaagdijk, zie het arti-
kel op de pagina hiernaast. “Dat soort initiatie-
ven zullen we vaker nemen.” NLG Holland ver-
koopt ook bollen. Duurzaam geteelde bollen, 
vanzelfsprekend. “De aangesloten bedrijven 
telen in totaal zo’n 400 hectare bloembollen, op 
de klei en op het zand. Gezamenlijk hebben we 
een breed pakket aan te bieden en zijn we een 
aantrekkelijke partij voor afnemers. Het is niet 
onze bedoeling om buiten de bemiddelings-
bureaus om te gaan, maar wel om als één par-
tij naar buiten te treden met een gezamenlijk 
aanbod. Ook voor de bemiddelaar is dat aan-
trekkelijk: hij heeft dan nog maar met een partij 
te maken, in plaats van met negen partijen.” Op 
dit moment gaat de aandacht echter vooral uit 
naar de organisatie van de workshops. “Dat wil-
len we goed in de markt zetten.”

periode is nog te kort om een goed beeld te krij-
gen, dit is een proces van jaren waarin nog veel 
uitdagingen liggen.” Wat het onderzoek nu laat 
zien, is dat het ecosys-systeem dat de NLG-kwe-
kers hanteren, leidt tot een iets mindere gewas-
stand en een daardoor iets lagere opbrengst. 
“De stikstofbeschikbaarheid in het koude voor-
jaar is waarschijnlijk de oorzaak”, verklaart Kos. 
De bolkwaliteit was echter goed en vergelijk-
baar met de reguliere teelt. Onkruid en vuur 
zijn in sommige objecten goed beheersbaar 
en de resultaten van de bodemwebanalyse zijn 
goed, maar nog niet beter dan die van de regu-
liere teelt. 

GEZOND
In haar agenda voor de periode 2016-2020 
benoemt NLG zeven speerpunten waarop zij, 
samen met partners en kennisinstellingen zoals 
Proeftuin Zwaagdijk, kennis wil ontwikkelen. 
Het doel van de coöperatie is het rendement 
van de duurzame teelt te verbeteren en meer 
in verhouding te brengen met de reguliere teelt. 
NLG gelooft in het verbeteren van de natuur-
lijke weerbaarheid en vruchtbaarheid van de 
bodem en versterking van het uitgangsmateri-
aal vanuit de gedachte dat de combinatie van 
een gezonde bodem en een gezond product 
tot het beste resultaat moet leiden. Wethouder 
Sigge van der Veek van de gemeente Schagen 
benadrukt: “Het moment is heel dichtbij dat alle 
middelen komen te vervallen, daar krijgen we in 
de samenleving makkelijk de handen voor op 
elkaar. Goed dat jullie deze weg zijn ingeslagen.” 
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De kwekers achter NLG Holland, v.l.n.r.: 
Cock Hulsebosch, Peter Zonneveld, Nico 
Blokker, Kees Zonneveld, Piet Warmer-
dam, John Huiberts, Frank Hulsebosch 
en Carlo van Schagen. Op de foto ont-
breken Pieter Pronk, Johan en Robbert 
Koeman, en Jack en Arie Vriend.

De kosten voor de workshopreeks bedragen 295 euro exclusief BTW. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via workshopnlgholland@ziggo.nl; 
zij ontvangen daarna het complete workshopprogramma. 

NLG biedt haar agenda en de onderzoeksresultaten aan aan de wethouders. V.l.n.r.: John Huiberts, Harry Nederpelt (Medemblik), Edwin Krijns 
(Den Helder), Rob Tamis (voorzitter NLG), Sigge van der Veek (Schagen) en Theo Groot (Hollands Kroon)


