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Kruijer Bloembollen is een familiebedrijf dat sinds 1990 gevestigd 

is in ‘t Veld. Al sinds het begin is de tulp het belangrijkste product 

voor Kruijer. “Wij verwerken inmiddels 50 hectare tulpenbollen 

en broeien jaarlijks zo’n 6 miljoen tulpen af. Sinds 1995 run ik het 

bedrijf samen met mijn vrouw Annemiek en inmiddels is ook onze 

oudste zoon Coen in het bedrijf gestapt”, laat Hans Kruijer, oprich-

ter van de tulpenkwekerij, weten. Hij startte dit jaar ook met het 

project Boeren Bodem Bollenteler.
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“Onze bollen telen wij op vrucht-
bare kleigronden. Deze geven de 
hoogste kwaliteit aan de bollen. 
Die kwaliteit moet wel blijven be-
staan en mede om die reden zijn 
wij in dit project gestapt met ande-
re bollentelers en veehouders. Het 
is namelijk een feit dat glysofaat 
uiteindelijk verboden gaat worden 
en daar moet iets voor in de plaats 
komen. Jammer, want dit product 
gebruiken we in zulke lage dose-
ringen in het bollenvak, dat het 
eigenlijk al milieuvriendelijk is! 
Maar je hebt nu eenmaal met de 
regels te maken.” 

VITALITEIT VOOR LAND EN PLANT
Het doel van het project is dus om 
zonder glyfosaat het grasland te 
bestrijden, voordat de tulpen op 
het perceel worden geplant door 
de bollenteler. “Naast dat het be-
ter is voor het milieu, bestrijden 
we het gras op een dusdanige ma-

nier dat het bodemleven zal moe-
ten zorgen voor vertering van het 
gewas, waardoor de bodem weer 
wordt gevoed. Het zorgt dus voor 
vitaliteit voor land en plant.”

De bodem is al jaren een veelbe-
sproken onderwerp bij agrariërs, 
vooral de zorg van uitputting. “Dit 
is de tweede reden om aan dit pro-
ject mee te doen. Het bodemleven 
loopt terug en daar doen we helaas 
allemaal aan mee; van overheid 
met regelgeving tot de gebruikers. 
Het gevolg is dat we een mindere 
kwaliteit en kwantiteit terugzien in 
de bollen en het gras. Dit in com-
binatie met zwaardere regenval in 
de winter heeft ons de laatste ja-
ren veel geld gekost.” 

ZOEKTOCHT NAAR EEN GOED 
ALTERNATIEF
Het is dus een feit dat glyfosaat op 
termijn zal komen te vervallen. De 

deelnemers van Boeren Bodem 
Bollenteler zijn op zoek gegaan 
naar het beste alternatief om het 
grasgewas te bestrijden. “We wil-
len een manier dat beter is voor 
het milieu, het bodem/bodemle-
ven en voor mens en dier. Daarom 
hebben we de koppen bij elkaar 
gestoken en zijn we gestart met 
het mechanisch bewerken van het 
grasland. Dit doen we met 1 hecta-
re voor proef, zodat we daar lering 
uit kunnen trekken en hopelijk 
snel een goede oplossing hebben.” 

In de eerste helft van september 
2021 werden grondbewerkings-
machines ingezet om de mechani-
sche bewerking te realiseren. “We 
hebben o.a. gebruik gemaakt van 
een Ecoploeg, een Geohobel en 
een Biofrees, met dank aan LMB 
Kramer b.v. uit Burgerbrug en 
Loonbedrijf Blankendaal uit Spier-
dijk.” Alles wordt gemonitord door 

Vertify Zwaagdijk, die de gegevens 
van de opgedeelde bewerkte stro-
ken grasland verzameld en de uit-
komsten daarvan uitleest. 

“Er werden stroken gemaakt 
waarbij bacteriën werden gespo-
ten én stroken zonder extra bac-
teriën. Dit zorgt voor een extra 
boost voor het bodemleven en de  
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vertering. Het enige waar wij geen 
controle over hadden, was het 
weer. Gelukkig waren de weers-
omstandigheden in september 
prima om het grasland te bewer-
ken.” Hoe de hergroei van het gras 
zou zijn, was het meest spannend. 
Als dit extreem zou terugkomen, 
zou er ingegrepen moeten worden 
om problemen naar het voorjaar te 
voorkomen. “De bodem was kurk-
droog, het leek bijna beton, waar-
door ploegen best lastig was. Door 
iets dieper te ploegen ging het wel 
beter.” In begin oktober bleek het 
perceel er prachtig bij te liggen en 
was er weinig sprake van hergroei. 

“Een succes, dus! Afgelopen no-
vember hebben we de laatste bol-
len geplant volgens de regels van 
Vertify.”

INTERESSANT EN 
NOODZAKELIJK
Vanaf maart 2022 zal er een spe-
ciaal mengsel op de tulpen wor-
den gespoten met onder andere 
lichaamseigen stoffen. “Dit is een 
mix van zink, mangaan, molyb-
deen en nog acht elementen. Dit 
middel heeft een bladversterken-
de werking. Dit doen we omdat de 
plant het middel opneemt en de 
voedingsstoffen doorgeeft aan de 

bodem. Het bodemleven maakt in 
de ruil hiervoor vetbolletjes aan 
in de bodem, dit neemt de plant 
weer op, waardoor wortels, blad 
en stengels worden gecoat. Op 
die manier kan de plant zichzelf 
beschermen tegen ziektes en vij-
anden.” Naast deze mix zal er ook 
in de proef brandnetelgier en/of 
pepermuntolie worden gespoten. 

Nadat de bollen zijn gemonitord 
en zijn gerooid krijgt de veehou-
der de kans om de bodem verder 
te verbeteren door bokashi/com-
post te strooien op het perceel of 
kruidenrijk/divers grasgewas te 

zaaien. Op deze wijze kan de vee-
houder kennis opdoen binnen zijn 
bedrijf op de biodiversiteit en kan 
de bollenteler op het bodemver-
beterde land na 5 a 6 jaar weer 
terug komen. “Het is een interes-
sant project waar we met elkaar 
veel van kunnen leren. En het is 
ook noodzakelijk, want we moe-
ten met z’n allen zorgen dat we 
gezonde producten telen. Dat be-
gint nu eenmaal bij een gezonde 
bodem!”, aldus de bodembewuste 
tulpenkweker. 

MEER INFORMATIE: 
www.kruijerbloembollen.nl. 
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