
Welkom 

Flower Science Congres



Monique Ooms
Dagvoorzitter

Esther den Hertog
Flower Science



Natuurlijk kapitaal

Twitter: #Natuurlijk2018





Gerard Mostert
Voorzitter Bestuurlijk Overleg

Kees van der Zwet
Wethouder Lise













Hoe kan je natuurlijk 
evenwicht herstellen?

Koos Biesmeijer
Wetenschappelijk Directeur Naturalis Biodiversity Center

Hoogleraar Natuurlijk Kapitaal, Universiteit Leiden
koos.biesmeijer@naturalis.nl

mailto:koos.biesmeijer@naturalis.nl


RESEARCH
&

TEACHING

COLLECTION
42.000.000

OBJECTS

EDUCATION
OUTREACH
MUSEUM



13

ONDERZOEKER



14

ONDERZOEKER

NATUUR & BESCHERMING



15

KENNIS UITWISSELEN

NATUUR & BESCHERMING

ONDERZOEKER



16

MENSEN BETREKKEN

NATUUR & BESCHERMING

ONDERZOEKER

KENNIS UITWISSELEN



17

MENSEN BETREKKEN

NATUUR & BESCHERMING

ONDERZOEKER

LUISTEREN

KENNIS UITWISSELEN



1. Natuurlijk evenwicht en weerbaarheid

2. Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie

3. Bollenteelt: vitaal, kringloop, biodiversiteit









Diversiteit maakt weerbaar en geeft evenwicht
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1. Natuurlijk evenwicht en weerbaarheid

Diversiteit nodig in natuurlijke vijanden

in de bodem

in de teelt 

Voldoende hulpbronnen in de buurt !

Samenwerken met de buren !



1. Natuurlijk evenwicht en weerbaarheid

2. Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie

3. Bollenteelt: vitaal, kringloop, biodiversiteit



Biodiversiteit
is onze basis en 

reddingsboei





Natuurlijk 
Kapitaal

De voorraad van 
alle natuurlijke hulpbronnen 
die diensten leveren
die de welvaart en het welzijn van 
mensen ondersteunen.



Economisch Kapitaal
is bezit dat gebruikt 

wordt om een 
inkomen te 
verwerven. 



ecosysteemdiensten 
en goederen

=
De rente van het 

natuurlijk kapitaal

Totale waarde van 
ecosysteemdiensten 
is >2 keer zo veel als 
alle BNPs samen !
[Costanza 1997]



Van lineaire naar circulaire economie



Natuurlijk Kapitaal
sterk/groeiend 

Circulaire economie
Duurzame levering 

ecosysteemdiensten 
en goederen

Netto versterking van 
natuurlijk kapitaal

Ideale relatie tussen natuurlijk kapitaal en economie
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VISIE 2030 AANPAK

Samen leven Samen leven 
vogels in het veld samen leren kennis-praktijk

insecten bevorderen samenwerken met vrijwilligers

kennis insecten: bijenlandschap ?!

Zorg voor omgeving Zorg voor omgeving
emissieloze teelt schoon water

Is deel van ondernemen minder middelen

samen leren kennis-praktijk

Ecosysteemdiensten Ecosysteemdiensten
klimaatadaptatie reguleren regenwater

CO2 vastleggen in bodem nutriënten vastleggen, kringlopen sluiten

natuurlijke vijanden IPM: natuurlijke vijanden
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www.bijenlandschap.nl

Op weg naar een bijenrijke bollenstreek

VOORSTEL:

2019 Monitor Bijen

Start Project

2020-22  Acties uitvoeren

2022 Monitoren succes
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www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl



levendlab.com http://www.dnabiomonitoring.nl/

Op weg naar schoon, levend water
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waterberging

recreatie

energie

gezonde bodem

natuurlijke vijanden

biodiversiteit

Naar een diensten leverende bollensector



Naar een economisch vitale bollenstreek



Hoe kan je natuurlijk 
evenwicht herstellen?

Natuur als partner

Op gebiedsniveau

Kennis, innovatie, durf 

Samenwerken





Michiel de Haan
Managing director Royal Lemkes



Natuurlijk Kapitaal

Michiel de Haan



Persoonlijk 1



Persoonlijk 2: Een ongemakkelijke waarheid…..



Persoonlijk 3: The end in mind…persoonlijk missie statement

“Stel je voor dat je naar een begrafenis gaat van 
iemand van wie je veel gehouden hebt…..

Je kijkt en de kist en ziet je zelf liggen. Dit is jouw 
begrafenis, 3 jaar na vandaag……

Je ziet dat 4 mensen een speech gaan houden: 
een van je kinderen, een goede vriend, een 
collega en iemand van de vereniging waar je 
actief was….

Wat zou je willen dat deze mensen over je gaan 
zeggen….””



Wie is Royal Lemkes

Royal Lemkes heeft een groen hart.

We geloven in planten
Planten bieden een beter leven, een vitale 

business en ze leveren een duurzame bijdrage aan 
een groenere wereld.

We streven naar duurzame groei
van onze mensen, van onze relaties, van onze 

gezamenlijke business en de wereld om ons heen.

Let’s plantify* the future. Together.

*Plantify® = met planten een fijn leven, een 
vitale business en een mooie wereld maken. 



Royal Lemkes feitjes

Omzet: € 265 mln;  Medewerkers: 230



Let’s Plantify* 
the Future. 
Together





Waldo von Faber
Hoogheemraad Rijnland



Op naar een bollenpolder van de toekomst

Waldo von Faber Hoogheemraad Schoon en gezond water



Bollenpolder van de toekomst

Gebiedsgericht

Alle maatregelen toepassen

Voorbeeldfunctie - proef

Samenwerking



Vitale bollenteelt / imago bollenteelt

Ruimtelijke landschappelijke kwaliteit

Klimaatadaptatie en energietransitie

Biodiversiteit / natuur / patrijs / bijen

Recreatie en toerisme Grondwaterkwaliteit

Genoeg, schoon & gezond water

Veel belangen in de polder





Beleefbaar
- Recreatieve waarde
- Biodiversiteit
- Landschappelijke waarde

Pilot Hogeveensepolder

Toekomstbestendig  bollenlandschap

Duurzaam
- Energietransitie
- Klimaatadapatie
- Water- en bodemkwaliteit

Economisch robuust
- Ondernemerschap
- Kavel- en erfvorm
- Onderzoek en kennis



Samenwerkende partijen



Samen met de ondernemers!



Aletta Nieuwenhuijs
Directeur Holland Biodiversity



HBD verkoopt bloembollen en andere planten voor het leveren van 

plantaardige materialen, extracten en inhoudsstoffen voor screening naar bio 

activiteit, onderzoek, productontwikkeling en commerciële toepassingen in de 

gewenste kwaliteit en kwantiteit;

HBD stelt duurzame productiesystemen op als ketenregisseur 

voor plantmateriaal;

HBD ontwikkelt (in samenwerking met partners) nieuwe actieve producten en 

product concepten;

Fytochemische analyses;

Netwerk om een specifieke vraag te beantwoorden of nieuw product te 

ontwikkelen.

Tulipa

Wat doet Holland Biodiversity 
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Project: “Ontwikkeling van antimicrobiële producten uit tulpen en 

andere bolgewassen”.

Partners

Universiteit Leiden

Erasmus Medisch Centrum

Doelstelling project: Het ontwikkelen van antibiotica producten voor de landbouw, dier-

en humane gezondheidszorg, te beginnen bij de tulp. 

Het project is mede mogelijk gemaakt door Interpolis

Scadoxus

Onderzoek naar nieuwe actieve extracten



Ontdekkingsfase

Screenen van extracten op activiteiten   < 5 mg

m.b.v. bibliotheek van extracten 

Herhaling van de testen bij “hits”   < 500 gr

verschillende teeltjaren en cultivars 

Isoleren van de actieve stof(fen)    1 - 10 kg

ontwikkeling extractie methode

uitvoeren activiteiten assays

testen van de veiligheid 

Leucojum

Ontdekkingsfase nieuw product



Ontwikkelingsfase in samenwerking met kweker van actief

plantmateriaal

Productontwikkeling

grootschalige extractiemethode

teeltprotocol

oogstprotocol

vers / gedroogd materiaal

Productvervaardiging

Holland Biodiversity zoekt kwekers die o.a. de volgende planten kunnen

aanleveren:

hyacinten bloemen

tulpen bloemen

narcissen bloemen

Leucojum

Ontwikkelingsfase nieuw product



Patent op een extract uit crocussen wat bijzonder effectief is in de bestrijding

van plantenetende insectenplagen in de land en tuinbouw. 

luizen 

kevers 

en andere zuigende en/ of kauwende insecten.

Het extract werkt zowel curatief als preventief.

Kwekers in Nederland telen de crocussen volgens specifieke

protocollen.
Crocus

Natuurlijke biocide uit crocussen



Vraag aan het publiek en de sector

Is er belangstelling en is de sector gezamenlijk bereid om dit

middel toegelaten te krijgen in de bollensector?

Muscari

Toelating biocide uit crocus extract



Contact informatie

Adres: Meer en Duin 43C

2163 HB Lisse

Nederland

Website: www.hollandbiodiversity.com

Contactpersoon: Aletta Nieuwenhuijs

Telefoon:  06 51 53 7699

E-mail:  aletta@hollandbiodiversity.com







Wijnand Sukkel
Onderzoeker AgroEcologie
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Dank voor uw komst!










