
 
Nieuwsbrief september 2021 
 

Voorlichtingsbijeenkomst biologische bestrijding in de glastuinbouw 
 
Meer weten over biologische gewasbescherming? Kom dan op donderdagavond 23 september 
naar de voorlichtingsbijeenkomst ‘Biologische bestrijding in de glastuinbouw: hoe op te starten, 
hoe tot een succes te maken?’ Aan de studieavond, georganiseerd vanuit het project DuurSaam 
Glashelder, wordt meegewerkt door specialisten van Delphy, Koppert en Van Iperen.  
 
De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats bij 
Drenthe Growers, Beekweg 40 in Erica. 
Vanwege corona vragen we om u vooraf aan 
te melden met uw naam en het aantal 
personen waarmee u naar de bijeenkomst 
denkt te komen. Het programma start om 
19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u van harte 
welkom. 
 
Programma 
Het programma ziet er als volgt uit: 
  
19.00 uur: Inloop 
19.30 uur: René Corsten – Delphy 

- Waarom biologische/geïntegreerde bestrijding 
- Welke mogelijkheden zijn er? 
- Hoe kan je eerste stappen zetten wanneer je nog geen biologische/geïntegreerde bestrijding 

toepast 
20.00 uur: Jonathan Bleeker - Van Iperen 

- de geschiedenis van de biologische bestrijding: vallen, opstaan en doorgaan 
- geïntegreerd telen met de juiste correctiemogelijkheden 
- het succes van de “standing army” 

20.30 uur: Vince van der Gaag - Koppert Nederland 
- Spint, bladluis en tripsbestrijding met de volgende nieuwe producten: 
- Spidex Vital: Na 54 jaar biologische spintbestrijding nu nog meer controle met versie 2.0 



- Chrysopa-E: De eerste praktijkervaringen met eitjes van de gaasvlieg en wat zijn nog meer 
mogelijkheden? 

21.00 uur: Henk Brakels en Jan Popken - Van Iperen  
- Met welk water hebben we te maken we in de tuinbouw  
- Hoe zorgen we ervoor dat het water van goede kwaliteit blijft 

 
Aanmelding 
U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden door een mail met uw naam en het aantal personen te 
sturen naar: hvreman@ltonoord.nl.  
 
 
 
 

Cursussen plantweerbaarheid 
 
Dit najaar starten twee cursussen plantweerbaarheid, één op het 
gebied van substraatteelt, de ander op het gebied van (pot)grond. 
 

• Voor substraatteelt zijn de volgende donderdagen geprikt: 14 
oktober, 28 oktober en 11 november. 

• Voor (pot)grond gaat het om de donderdagen: 18 november, 
2 december en 16 december. 

 
Eigen bijdrage 
De eigen bijdrage voor deelname aan een cursus bedraagt € 250,-. 
 
Aanmelding 
Nadere info over locatie en tijdstip volgt. U kunt zich alvast voor de cursussen aanmelden door een 
mail te sturen naar: r.corsten@delphy.nl. 
 
 
 

Lekverliezen: hoe ontstaan ze en wat is eraan te doen? 

Metingen wijzen uit dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in 
het Drentse tuindersgebied nog onvoldoende is verbeterd. Dat 
kan diverse oorzaken hebben, bijvoorbeeld nalevering van 
bodem en slib, illegale lozingen door de tuinbouw of andere 
sectoren, of niet goed werkende zuiveringen. Een andere oorzaak 
kan zijn dat op bedrijven lekverliezen optreden. 
 
Onvoldoende bewust van lekverliezen 
Tuinders zij zich vaak onvoldoende bewust van het fenomeen 
lekverliezen. Daarom is de invloed van lekverliezen onder de 

aandacht van de Drentse tuinders gebracht tijdens een online presentatie. In de presentatie werd 
uitgelegd hoe lekverliezen ontstaan en wat ertegen te doen is. U kunt alles nog eens rustig nalezen 
via deze link.  
 
 
 

mailto:hvreman@ltonoord.nl
mailto:r.corsten@delphy.nl
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/duursaam-glashelder-leerzame-bijeenkomst-lekverliezen/


Webinar ‘Beschikbaarheid van goed 
gietwater’ terugkijken 
 
De beschikbaarheid van goed gietwater stond vlak voor de 
zomerperiode centraal tijdens een webinar. Heeft u deze 
digitale bijeenkomst gemist? Dan kunt u hem hier terugkijken. 
 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.glastuinbouwnederland.nl%2fterugkijken-webinars%2fwater-en-omgeving%2f&c=E,1,pN0vVwtS-zYDocCwFZ1m6WvzmU47kqI9wcrRW86kQLNKSWYNBNjI6ESeoiJKwUmX-h1OvzQJa0t0TkjaQFf-mxUB3z4VCwcMwSpEfLGcTQ,,&typo=1

