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STRAWBERRY GREEN VOOR DE 
BESTE EN SNELSTE BEWORTELING

KLAAR OM DE AARDBEIENTEELT TE OPTIMALISEREN?

Dit is hèt moment om een praatje te maken met onze 
Verkoopadviseurs om op maat gemaakte aardbeiensubstraten voor  

het volgende seizoen te bestellen.

Bekijk onze website voor meer informatie over onze producten, of 
neem contact op met onze Verkoopadviseurs voor meer informatie 

over de mogelijkheden voor jouw bedrijf.

DE DUURZAME OPTIE

Onze Strawberry Green productlijn is 
de duurzamere optie in de aardbei-
enteelt.

Dit luchtige, hoogwaardige mengsel 
is samengesteld uit hernieuwbaar 
materiaal BVB Accretio, cocopeat en 
perliet. Hiermee kun je op een 
e�ciëntere manier smaakvolle 
aardbeien telen.

KRACHTIGE GROEI

Substraten binnen deze productlijn 
bieden het wortelstelsel van uw plant 
de beste omstandigheden, waardoor 
snellere beworteling en krachtigere 
groei mogelijk is.

Sterke en gezonde planten zijn veer-
krachtiger en stellen je in staat om 
vroeg in het seizoen hogere 
opbrengsten van uitstekende 
kwaliteit te krijgen.
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Uitdagingen

VOORWOORD

» Sinds begin 2020 leven we in een bijzondere onge-
kende periode. Want wie had kunnen voorzien dat iets 
wat eerst op een uit de hand gelopen griep leek, zo lang 
en zo intensief in de samenleving zou blijven huishou-
den. En wie had begin 2022 kunnen voorzien dat een inva-
sie in Oekraïne zo’n impact heeft op de ondernemers en 
hun bedrijven.
De invloed van Corona
De Coronapandemie zorgde voor 
uitdagingen, ook voor de aardbei-
entelers en toeleveranciers. Wat als 
je halve personeelsbestand tijdens 
de oogstpiek in quarantaine moet? 
Of als personeel niet meer durft te 
komen? Materialen die niet of maar 
schaars leverbaar zijn. Grondstof-
prijzen die de pan uitrijzen. En wat 
nog niet meer onder het mom van 
Corona voorbij is gekomen. Zelfs 
onze 11e editie van de Aardbeiendag 
kon in 2022 door Corona geen door-
gang vinden. Enige voordeel was 
dat het relatief weinig negatieve 
invloed op de prijsvorming en vraag 
naar aardbeien had. Gelukkig kozen 
consumenten tijdens de lockdowns 
meer voor gezonde en lokale voe-
ding. Mensen hielden budget over 
voor goed eten, toen de horeca en 

theaters dicht moesten en ze niet 
meer de hele wereld over konden 
reizen. De meer thuiswerkenden 
namen vaker dat bakje aardbeien 
mee, want gezonde snacks gaan 
er immers altijd in. Maar in die 
koopkracht daar schuilt anno 2023 
het grote gevaar. Immers de hui-
dige energiecrisis pakt nu ook hard 
aan in de opbrengstenkant van de 
ondernemer.

Energie
De huidige energiemarkt is nu een 
grote uitdaging voor aardbeien-
telers. Want wie had dit aan zien 
komen…. situaties als deze, waarbij 
de gasprijzen tot ongekende hoog-
tes konden stijgen? Waarom hebben 
we toen geen langdurige contrac-
ten afgesloten? En hebben we als 
sector voldoende ingespeeld op 

duurzaamheid, energietransitie en 
alles wat daarbij komt kijken? Vra-
gen die we achteraf makkelijk kun-
nen beantwoorden met “Nee”. Man, 
man, wat is de wereld in een jaar 
toch veel veranderd! Velen stellen 
zich de vraag: Zijn we eigenlijk wel 
klaar voor de toekomst? Maar hoe 
ziet die toekomst er dan uit? De 
kostenstijgingen passen immers 
in geen enkel verdienmodel. Daar 
komen nog de uitdaging van vol-
doende beschikbaarheid van CO2, 
water en de afrekening van ODE 
bij. Energie is en blijft een van de 
grote thema’s met een ongekend 
lastige lobby voor onze belan-
genbehartigers bij Glastuinbouw 
Nederland. Want er spelen zoveel 
factoren mee in dit vaak politieke 
speelveld. Tot frustratie van de 
sector halen lobbywerk, brand-
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brieven en petities tot dusver nog 
te weinig uit. Sommigen vrezen dat 
het kabinet opzettelijk treuzelt om 
een heimelijk doel te verwezenlij-
ken: ‘creatieve destructie’ van de 
hele sector.

Communicatie over on-
derzoek 
Een andere uitdaging ligt bij 
plantgezondheid, waar publieke 
opinie, overheid en praktijk steeds 
vaker met elkaar in strijd zijn. 
Natuurlijk willen we groener, maar 
het moet wel kúnnen. En vooral 
beschikbaar én economisch haal-
baar zijn. Goed onderzoek is en 
blijft daarvoor ook een uitdaging. 
We doen als sector via de Stich-
ting Aardbei Onderzoek (SAO) 
mee in vele grote onderzoeken op 
het gebied van plantgezondheid 
en energievraagstukken. Middels 
de vele begeleidingscommissies 
en de ruim 70 deelnemers aan de 
Whatsapp groep “Info SAO” is de 
communicatie en binding met de 
ondernemers sterk verbeterd. 
Er komen regelmatig vragen van 
deelnemers die wat meer over des-
betreffende onderzoeksresultaten 
willen weten of een daaraan afge-
leide vraag hebben. Wel jammer 
dat we nog steeds ondernemers 
missen die hiervan geen gebruik 
hebben gemaakt. Want door als 
ondernemer mee te doen via een 
relatief kleine bijdrage, kunnen 

we zaken wel goed, groot en vooral 
gezamenlijk (blijven) oppakken. 
Want alleen ga je misschien snel-
ler, uiteindelijk komen we samen 
op deze manier veel verder. We 
willen met elkaar zo ontzettend 
veel, maar er zijn tegelijk zoveel 
kaders en vooral beperkingen in 
tijd en budget, dat het weer een 
uitdaging is om leden daarin 
tevreden te houden. 

Belangenbehartiging
Daar komt bij dat de aardbeien- en 
zachtfruitsector vaak een uitzon-
dering vormt op andere sectoren, 
zowel onder glas, stellingen als in 
de open teelt. Dat realiseren we ons 
goed in de Landelijke Commissie en 
het betekent ook dat we ons altijd 
en overal blijven inzetten voor de 
specifieke belangen van aardbeien 
en zachtfruit. Sinds begin 2022 
heeft de Landelijke Commissie met 
ons als nieuwe voorzitter én nieuwe 
netwerkcoördinator diverse uitda-
gingen aangepakt. Met zes telers uit 
de verschillende regio’s die samen 
alle teeltsystemen vertegenwoor-
digen, organiseren we dit op grote 
lijnen voor arbeid, energie, plant-
gezondheid, energie, onderzoek, 
water en omgeving. Wederom een 
uitdaging dus om zoveel mogelijk 
telers te betrekken bij het behar-
tigen van onze gezamenlijke belan-
gen. Wij gaan vol energie verder 
voor en met de sector. 

Netwerken en kennis delen 
op de Aardbeiendag
We hebben er even op moeten 
wachten, maar deze 11e editie van 
de Aardbeiendag op deze locatie, is 
wederom gevuld met mooie inhou-
delijk interessante lezingen en een 
volle beursvloer. Hopelijk spreekt 
u vandaag weer veel collega’s en 
sectorgenoten en keert u vanavond 
met een goed gevoel huiswaarts. Vol 
energie om ook alle uitdagingen in 
deze mooie sector aan te (blijven) 
gaan. Wij wensen u daarbij veel suc-
ces en het allerbeste! 

Jeroen Schwering

Voorzitter Landelijke LTO Gewas-
commissie Aardbei en bestuurslid 
Stichting Aardbei Onderzoek

Henny van Gurp

Netwerkcoördinator Zachtfruit  
Glastuinbouw Nederland

Deze publicatie is gedrukt op 
FSC®-certified papier.
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ENERGIE

PLANTGEZONDHEID

WATER & OMGEVING

ARBEID

BELEIDSBEÏNVLOEDING

ON
DE
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SNETWERK

I N N O V A T I E

Wij maken ons sterk voor het
aardbeiennetwerk onder glas

Ondernemers in de glastuinbouw willen een gezond, groen en 
duurzaam bedrijf. Wij helpen, met innovatie, inspiratie, kennis 
en het effectief beïnvloeden van beleidsmakers. Zo werken 
we samen met onze leden aan hun toekomst en aan een 
maatschappelijk gewaardeerde sector; morgen groeit vandaag.

+31 85 003 64 00      info@glastuinbouwnederland.nl    www.glastuinbouwnederland.nl

22-187_GTNL_Adv_A4_Aarbei_ZLTO_AP_v1.indd   122-187_GTNL_Adv_A4_Aarbei_ZLTO_AP_v1.indd   1 25-10-2022   14:2625-10-2022   14:26



08:00 uur Beursvloer open

08:30 UUR  PLENAIRE OPENING 

 
08:30 uur Welkom door dagvoorzitters 
   Henny van Gurp (netwerkcoördinator Zachtfruit Glastuinbouw Nederland)  

en Ad van Laarhoven (Adviseur Team Zachtfruit Delphy)

08:45 uur Opening Aardbeiendag 
  Adri Bom-Lemstra, Voorzitter Glastuinbouw Nederland

09:00 UUR  PLENAIRE SESSIE
Thema: Teelt & Innovatie
09:00 uur   Nieuw licht op belichting aardbei 

Sander Hogewoning - Directeur Plant Lighting 
09:20 uur   Onbelichte doordragers jaarrond 

Vera Theelen - Onderzoeker Delphy
09:40 uur   Aardbei fossielvrij, makkelijker gezegd dan gedaan 

Frank Kempkes - Onderzoeker Energie en Kasklimaat Wageningen University & Research

10:00 UUR  PAUZE EN BEZOEK BEURSVLOER

11:00 UUR  PLENAIRE SESSIE
Thema: Markt
11:00 uur   In hoeverre raakt de hoge inflatie de aardbeienconsumptie? 

Wilco van den Berg - Marktexpert GroentenFruit Huis
11:20 uur   De toekomst van jaarrond aardbeien in sterk veranderende markt 

Steven Martina - CEO The Greenery & Voorzitter Coöperatie The Greenery U.A.
11:40 uur  Gemerkt ben je, gebruik het in je voordeel! 
   Paul Houtepen - Senior food consultant Imagro

12:00 UUR  LUNCH EN MOGELIJKHEID BEZOEKEN STANDS OP BEURSVLOER

Aardbeiendag 2023

Programma

VERVOLG PROGRAMMA: ZIE VOLGENDE PAGINA 
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Toonaangevend in de opkweek 
en vermeerdering van zachtfruit 
planten en de productie van 
aardbeien, frambozen en prei.

WIJ ZIJN 
GENSON

DIVISIES VAN GENSON GROUP
Genson Quality Plants | Genson Fresh Fruits & Vegetables

Genson Technical Support | Genson North America

www.genson.com

Rijtvenweg 8a
5491 PJ Sint-Oedenrode
The Netherlands



14:00 UUR  PLENAIRE SESSIE
Thema: Plant gezondheid
14:00 uur   Voeding, de sleutel naar een weerbare plant! 

Sabine Robben - Consultant & onderzoeker NovaCropControl
14:20 uur   Biostimulanten, wat kun je ermee? 

Helma Verberkt - Directeur, Artemis
14:40 uur   Groene middelen zijn doorgebroken 

Harrie Pijnenburg - Specialist gewasbescherming Delphy

15:00 UUR  PAUZE EN BEZOEK BEURSVLOER

16:00 UUR PLENAIRE SESSIE
Thema: Ondernemerschap
16:00 uur   Tuinbouwondernemerschap, de pijler om een crisis te overleven 

Arne Bac - Senior sectormanager tuinbouw Rabobank 
16:20 uur   Visie op alternatieve energieopties voor het aardbeienbedrijf 

Dennis Medema - Themaspecialist energie Glastuinbouw Nederland
16:40 uur   De WHY van de tuinbouw 

Rob Baan - Ondernemer van het jaar 2020 Koppert Cress

16:45 uur   Afsluiting door dagvoorzitters

17:00 UUR  PLENAIRE AFSLUITING
17:00 uur   Terugblik door Voorzitter Landelijke LTO Gewascommissie Aardbei  

Jeroen Schwering - Teler en voorzitter Landelijke Comissie Aardbei

17:15 uur  Afsluiting door dagvoorzitters  Henny van Gurp - netwerkcoördinator Zachtfruit Glas-
tuinbouw Nederland 
Glastuinbouw Nederland) en Ad van Laarhoven - Adviseur Team Zachtfruit Delphy

17:30UUR - AARDBEIENDAG DINER, HIERVOOR DIENT U ZICH APART AAN TE MELDEN! 
20:00 UUR

Aardbeiendag 2023

Programma
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Standhouders

Bedrijfsnaam Adres Contact Website

2Grow BVBA Aelmeersstraat 5 9070 Destelbergen BE info@2grow.earth www.2grow.earth

ABZ Seeds B.V. Vleetweg 12 1619 PR Andijk NL info@abz-strawberry.nl www.abz-strawberry.com

Aelmans Agrarische Advisering Kerkstraat 2 6095 BE Baexem NL baexem@aelmans.com www.aelmans.com

Agrolux Nederland B.V. Honderdland 251 2676 LV Maasdijk NL info@agrolux.com www.agrolux.com

AgrowSer BV / VDH Foliekassen BV Coenecoop 450 2741 PR Waddinxveen NL info@foliekassen.com www.foliekassen.com

Bato Plastics Munterij 2 4762 AH Zevenbergen NL info@bato.nl www.bato.nl

Beekenkamp Verpakkingen B.V. Korte Kruisweg 157 2676 BS Maasdijk NL sales@beekenkamp.nl www.beekenkamp.nl/verpakkingen/

Berkvens Greenhouse Mobility Florapark 34 5721VH Asten NL marketing@berkvensgm.nl www.berkvensgm.nl

BG Door International Zuideinde 52 2991LK Barendrecht NL jr@bgdoor.com www.bgdoor.com

Biobest Group NV Ilse Velden 18 2260 Westerlo BE customerservice@biobestgroup.com www.biobestgroup.com

Bioline Agrosciences LTD Holland Road Essex 
CO16 9QG

Little Clacton GB sales@biolineagrosciences.com www.biolineagrosciences.com

Blue Planet Berry Company Brook Farm HR1 3ET Hereford GB Roger@sagroup.co.uk www.sagroup.co.uk

Bogaerts Greenhouse Logistics Hinnenboomstraat 1 2320 Hoogstraten BE sales@bogaertsgl.com www.bogaertsgl.com

Botanicoir ltd Unit 212, The Light Bulb, 1 
Filament Walk

SW18 4GQ London GB emilie.m@botanicoir.com www.botanicoir.com

Cogas Climate Control B.V. Heikamperweg 20 5725 AZ Asten - Heusden NL info@cogasclimatecontrol.com www.cogasclimatecontrol.com

Coöperatie Hoogstraten Loenhoutseweg 59 2320 Hoogstraten BE info@hoogstraten.eu www.hoogstraten.eu

Delphy BV Postbus 7001 6700 CA Wageningen NL softfruit@delphy.nl www.delphy.nl

Demtec Roeselaarsestraat 171 8890 Moorslede BE info@demtec.eu.com www.demtec.eu.com

Dutch Plantin BV Postbus 13 5427 ZG Boekel NL info@dutchplantin.com www.dutchplantin.com

ECOstyle Professional Ecomunitypark 1 8431SM Oosterwolde NL ecostyleprof@eurostyle.nl www.ecostyle-professional.nl/
land-tuinbouw

Eurofins Agro Testing Wageningen BV Binnenhaven 5 6709 PD Wageningen NL communicatie-agro@eurofins.com www.eurofins-horti.com

Exitus Marshallweg 5 5466 AH Veghel NL info@exitus.nl www.exitus.nl

Flevo Berry Enserweg 23 8307 PK Ens NL info@flevoberry.nl www.flevoberry.nl

Fluence Marten Meesweg 8-10 3068 AV Rotterdam NL leo.lansbergen@fluence-led.com www.fluence-led.com

Fresh Forward Breeding B.V. Hogewoerd 1c 6851 ET Huissen NL info@fresh-forward.nl www.fresh-forward.nl

Fresh Publishers Stevinweg 2 4691 SM Tholen NL info@groentennieuws.nl / info@horti-
daily.com

www.groentennieuws.nl / www.
hortidaily.com

FruitMasters Deilseweg 7 4191 NX Geldermalsen NL info@fruitmasters.nl www.fruitmasters.nl

GEGE machinebouw bv Koperslagerstraat 6 5405BS Uden NL info@gegebv.nl www.gegebv.nl

Genson Group Rijtvenweg 8a 5491PJ Sint Oedenrode NL info@genson.nl www.genson.com

Glastuinbouw Nederland Louis Pasteurlaan 6 2719 EE Zoetermeer NL hvangurp@glastuinbouwnederland.nl www.glastuinbouwnederland.nl

Grodan Industrieweg 15 6045 JG Roermond NL thomas.peters@grodan.com www.grodan.com

Growtec B.V. Nieuwe Donk 5 4879 AC Etten-Leur NL robin@growtec.com www.growtec.com

Haifa North West Europe Generaal de Wittelaan 17 2800 Mechelen BE NorthWestEurope@haifa-group.com www.haifa-group.com

Heecon BV Maxburgdreef 11 2321 Meer BE info@heeconbv.com www.heeconbv.com

Henselmans Aardbeiplanten B.V. Kalenbergerweg 6-2 8315 PE Luttelgeest NL info@firmahenselmans.nl www.firmahenselmans.nl

HerkuPlast-Kubern GmbH Am Steinhugl 1 94140 Ering am Inn DE export@herkuplast.com www.herkuplast.com

Het Packhuys Vang 19 4661 TX Halsteren NL info@het-packhuys.com www.het-packhuys.com

Howitec Netting BV Morseweg 9 8503 AH Joure NL verkoop@howitec.nl www.howitec.nl

ICL Innovative Ag Solutions Koeweistraat 4 4181 CD Waardenburg NL info.benelux@icl-group.com www.icl-sf.com

Idris Trading & Consulting Ltd. 59-61 Acropoleos Avenue 2082 Nicosia CY idris.consulting@gmail.com www.strawberries.eu.com

ISA Nanotech bv Jonkerspad 6 8411 KP Jubnega NL Info@isananotech.com www.isananotech.com

JB Hydroponics bv Honderdland 851 2676LV Maasdijk NL info@jbhydroponics.com www.jbhydroponics.com

Jiffy Products International Postbus 199 3330 AD Zwijdrecht NL info@jiffygroup.com www.jiffygroup.com

Kekkilä-BVB Grubbenvorst B.V. Californischeweg 10-B 5971 NV Grubbenvorst NL info@kekkila-bvb.com www.bvb-substrates.nl

Koppert Veilingweg 14 2651 BE Berkel en Rodenrijs NL info@koppert.nl www.koppert.com

Legro Potgrondbedrijf B.V. Gerstdijk 20 5704 RG Helmond NL marketing@legrogroup.com www.legrogroup.com

LetsGrow.com Westlandseweg 190 3131HX Vlaardingen NL info@letsgrow.com www.letsgrow.com

Deelnemende bedrijven aan de informatiemarkt
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Bedrijfsnaam Adres Contact Website

Limgroup B.V. Veld Oostenrijk 13 5961 NV Horst NL sales@limgroup.eu www.limgroup.eu

Ludvig Svensson BV Marconiweg 2 3225 LV Hellevoetsluis NL info.nl@ludvigsvensson.com www.ludvigsvensson.com

Luiten Greenhouses Kijckerweg 95 2678 AC De Lier NL info@luiten-greenhouses.com www.luiten-greenhouses.com

Martin Stolze b.v. Leemidden 6 2678 ME De Lier NL info@martinstolze.nl www.martinstolze.nl

Mechatronix Minervum 7139 4817 ZN Breda NL koen@mechatronix-europe.com www.horti-growlight.com

Menno Chemie-Vertrieb GmbH Langer Kamp 104 22850 Norderstedt DE info@menno.de www.menno.de

Mertens BV Handelstraat 6 5961 PA Horst NL info@mertens-groep.nl www.mertens-groep.nl

Metazet FormFlex de Lierseweg 6 2291PD Wateringen NL info@metazet.com www.metazetformflex.com

Meteor Systems Minervum 7081 4817 ZK Breda NL info@meteorsystems.nl www.meteorsystems.nl

Micothon Tienboerenweg 20b 3641 RA Mijdrecht NL info@micothon.com www.micothon.com

Mivena Sprangseweg 13C 5144 NV Waalwijk NL stefan@mivena.nl www.mivena.nl

MJ-Tech Fogsystems BV Nieuwe Donk 5 4879 AC Etten-Leur NL info@mjtech.nl www.mjtech.nl

Moleda BV Peter Zuidlaan 6 5502 NH Veldhoven NL info@moleda.nl www.moleda.nl

Nedflex Holding B.V. Schoffel 2 1648 GG De Goorn NL info@nedflex.nl www.nedflex.nl

Nivola B.V. Meer en Duin 2163 HC Lisse NL Nivola@nivola.nl www.nivola.nl

NovaCropControl Nijverheidsweg 30 5061 KL Oisterwijk NL info@novacropcontrol.nl www.novacropcontrol.nl

Octiva Interleuvenlaan 46 3001 Heverlee (Leuven) BE sales@octiva.tech www.octiva.tech

Oerlemans Plastics B.V. Kleibergsestraat 4 4265 JV Gendere NL info@oerlemansplastics.nl www.oerlemansplastics.nl

Orgapower postbus 1521 3800 BM Amersfoort NL info@orgapower.nl www.orgapower.nl

Oro Agri International BV Bankastraat 75 9715 CJ Groningen NL info-eu@oroagri.rovensa.com www.oroagri.eu

Plantenkwekerij de Kemp B.V. Kempweg 15 5964 ND Meterik NL sales@dekemp.nl www.dekemp.nl

PlantoSys Nederland b.v. Aalsvoort 105 7241 MB Lochem NL info@plantosys.nl www.plantosys.com

Protech Future Ltd Severn View, Buildwas Road TF1 6YU Telford GB info@protech.team www.protech.team

Rapo bv Rucphensebaan 58 4706PJ Roosendaal NL info@rapo.nl www.rapo.nl/en

Refresh BV Postel 6 5711ET Someren NL bart@refresh.bi www.refresh.bi

Roam Technology Geleenlaan 24 3600 Genk BE info@roamtechnology.com www.roamtechnology.com

Sanbio B.V. Frontstraat 2c 5405 PB Uden NL support@sanbio.nl www.sanbio.nl

Signify Netherlands BV High Tech Campus 48 5656 AE Eindhoven NL marie-rose.verkest@signify.com www.signify.com

Sismatec B.V. Twentepoort Oost 8 7609RG Almelo NL info@sismatec.nl www.sismatec.nl

Smits BV Habraken 1201 5507TB Veldhoven NL info@smitsveldhoven.nl www.smitsveldhoven.nl

SoFruPak Gomulin - Dabrowka 10 97-371 Wola Krzysztoporska PL sofrupak@sofrupak.com www.sofrupak.com

Substraat Optimaal/Handelsonderne-
ming CJ. Klep bv

pa/ Postbus 490 4870AL Etten Leur NL info@klep-agro.nl www.klep-agro.nl

The Greenery Spoorwegemplacement 1 2991 VT Barendrecht NL info@thegreenery.com www.thegreenery.com

Thwan van Gennip BV Eindje 6 5715PK Lierop NL sales@thwanvangennip.nl www.thwanvangennip.nl

Traycon projecten BV. Klein Zundertseweg 15 4714 RR Sprundel NL info@traycon.nl www.traycon.nl

TTA Van Beukelaarweg 45 2971VL Bleskensgraaf NL sales@tta.eu www.tta.eu

ULMA Packaging B.V. Tiendweg 1 4131 MC Vianen NL marketing@ulmapackaging.nl www.ulmapackaging.nl

Van Alphen Soft Fruit Plants Galderseweg 83 4855 AG Galder NL info@vanalphen.nl www.vanalphen.nl

Van den Elzen Plants BV Kraanmeer 24 5469 SN Erp NL sales@vandenelzenplants.com www.vandenelzenplants.com

Van der Avoird Trayplant De Leeuwerik 1 4859 AC Bavel NL info@trayplant.nl www.trayplant.nl

van Krimpen Molenstraat 42 4758AB Standdaarbuiten NL info@krimpen.nl www.krimpen.nl

Van Tuijl Hertog Karelweg 25 4175 LS Haaften NL info@vth.nl www.vth.nl

Veiling Zaltbommel Stationsweg 28 5301 KH Zaltbommel NL info@veilingzaltbommel.nl www.veilingzaltbommel.nl

Verstappen advanced packaging Broekveldweg 2 5961 NP Horst NL sales@verstappenpackaging.com www.verstappenpackaging.nl

Vivent Rue Mauverney 28 1196 Gland SW jose.ojeda@vivent.ch www.vivent.ch

Vos Capelle B.V. Hoofdstraat 35 5161 PD Sprang Capelle NL Info@voscapelle.nl www.voscapelle.nl

Widontec Doornhoek 3760 5465 TA Veghel NL info@widontec.nl www.widontec.nl

ZHE Trading BV Potenblokseweg 4 4794 RM Heijningen NL verkoop@zhe.nl www.zhe.nl

ZLTO Onderwijsboulevard 225 5223 DE 's-Hertogenbosch NL info@zlto.nl www.zlto.nl
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Nieuw licht op 
het belichten van 
aardbeien
» De afgelopen jaren worden steeds 
meer kasgewassen jaarrond geteeld met 
belichting. Ook in de aardbeien heeft de 
jaarrondteelt in kassen een vlucht geno-
men. Zowel de scherpe stijging van de 
energieprijzen als de duurzaamheidsdoe-
len zorgen ervoor dat tuinders scherp 
aan de wind moeten zeilen. LED-belich-
ting bespaart veel elektra, maar de over-
gang van SON-t naar LED brengt ook de 
nodige uitdagingen met zich mee. Maar 
juist voor aardbei biedt LED ook mooie 
kansen. 
Sander Hogewoning | Plant Lighting B.V.

Wat wordt er allemaal  
anders met LED?
De voornaamste reden dat tuinders 
nu massaal overgaan van SON-t op 
LED-belichting is besparing op 
elektra. De investering voor LED 
is hoger dan voor eenzelfde inten-
siteit belichting met SON-t. Maar 
afhankelijk van het lamptype en 
lichtspectrum is het elektraver-
bruik per micromol licht bij LED 
ongeveer de helft. Met de huidige 
elektraprijzen is de investering in 
LED dan snel terugverdiend. Behalve 
de besparing op elektra zijn er nog 
een aantal grote veranderingen. 
Bij SON-t stond het kleurenspec-
trum in grote lijnen vast. Bij LED 
heeft een teler wat te kiezen. Is een 
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LED-armatuur met veel rood licht 
dan verstandig? Die zijn het meest 
efficiënt in elektraverbruik per 
micromol licht. Of heeft het gewas 
ook blauw, groen of verrood licht 
nodig? Deze kleuren verlagen wel-
iswaar de energetische efficiëntie, 
maar als het gewas het nodig heeft, 
dan moet je wel. Om wat licht in de 
duisternis te scheppen even op een 
rijtje om welke redenen licht ook 
alweer belangrijk is:

1. Groeilicht (fotosynthese)
2. Stuurlicht (sturing van o.a. 

plantvorm en bloei)
3. Warmte en verdamping (straling)
4. Zichtbaarheid voor de mens
De fotosynthese per oppervlakte 

blad zal in de meeste gevallen niet 
heel drastisch wijzigen zolang de 
teler met LED eenzelfde intensiteit 
PAR-licht (400-700 nm) aanhoudt. 
Belangrijker zijn de stuurlichtef-
fecten. Wil je een compact gewas 
of juist strekking? En hoe reageert 
de bloei op het kleurenspectrum? 
En de verdeling van de assimilaten 
tussen vegetatieve en generatieve 
plant-organen? De stuurlicht-effec-
ten zijn heel erg gewasafhankelijk. 
Zo reageert een tomaat nauwelijks 
op spectrum qua bloei, maar wel 
qua strekking. Aardbei reageert 
ook op het kleurenspectrum qua 
gewasstand en bloei. Omdat LED 
minder elektra vraagt, is de warm-
te-inbreng in de kas ook lager. LED 

geeft geen ‘koud licht’ want alle 
straling is energie, dus ook het 
PAR-licht. Maar de opwarming van 
bladeren wordt wel minder bij ver-
vanging van SON-t naar LED, en dat 
remt ook de verdamping. En dan het 
laatstgenoemde punt, de zichtbaar-
heid. Dat is niet zo belangrijk voor 
de plant, maar wel voor de kweker. 
Met een combinatie van rode en 
blauwe LED’s zijn kleuren moeilijk 
te onderscheiden, maar zodra er 
een klein percentage groen wordt 
toegevoegd dat gaat dat al stukken 
beter. Hoe meer in de kas op kleur 
geselecteerd wordt, hoe belangrij-
ker. Want zonder groen licht lijkt 
een rode aardbei eerder oranje. 

‘‘Led geeft  
geen 'koud licht'

Bron: Vidiphoto
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Welke kansen liggen er 
voor aardbeientelers?
Minder warmte-inbreng in de kas 
is niet per se een nadeel voor een 
koude minnend gewas als aardbei. 
Maar als een aardbei reageert 
op lichtspectrum, dan biedt dat 

kansen. Of bedreigingen. Net hoe je 
dat wilt zien. Een belangrijk punt is 
lichtonderschepping. Als de blade-
ren van een aardbeienplant onvol-
doende strekken, dan onderschept 
het gewas te weinig licht. En licht 
dat niet wordt onderschept draagt 

ook niet bij aan fotosynthese, dus 
dat kost productie. Het vergroten 
van de effectieve oppervlakte gewas 
is dus gunstig. Het beïnvloeden van 
de bloei is ook belangrijk. Een ver-
meerderaar wil bloei voorkomen. 
Een aardbeienkweker wil wel bloei. 
Maar ook niet te veel bloei, want 
dan worden de vruchten te klein en 
kan de groei stagneren. Het mooi-
ste zou zijn als je aardbei kan telen 
zoals een tomaat: één keer planten, 
en vanaf oogst het hele jaar door 
vrij stabiel iedere week ongeveer 
hetzelfde oogsten. 

Nieuwe inzichten uit  
onderzoek
Plant Lighting heeft onder lei-
ding van plantenfysioloog Govert 
Trouwborst onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheden om aardbei ‘als 
een tomaat’ jaarrond te telen. In 
klimaatcellen van Plant Lighting in 

Juni-drager Elsanta maakte veel meer trossen aan bij 14 uur daglengte dan bij 18 uur da-
glengte. Door de plant te misleiden met een wisseling in lichtspectrum zette het gewas ook 
bij 18 uur belichting volop trossen.

Onder 18 uur belichting bloeide de junidrager nauwelijks. Dat is te verwachten bij een kortedagplant. 
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Bunnik is gevarieerd in daglengte 
en lichtspectrum bij zowel juni-
dragers als doordragers. Aardbei 
is complex vanwege de historie 
van het stekmateriaal. Maar een 
aantal heldere conclusies zijn wel 
te trekken. Zo geeft een langere 
daglengte een breder gewas dat 
meer licht onderschept. Een beetje 
verrood is nodig om jongere bla-
deren voldoende te laten strekken 
om boven de oudere bladeren uit 
te komen. En de bloei kan gestuurd 
worden met zowel de daglengte als 
het lichtspectrum. Het opvallend-
ste is dat een aardbei ook ‘misleid’ 
kan worden. Een junidrager is een 
kortedagplant die bij een lange 
daglengte niet goed bloeit. Dat is 
jammer, want een korte dag levert 
minder assimilaten op dan een 
lange dag. Maar, uit het onderzoek 
is gebleken dat de junidrager bij 
lange dag toch goed kan door-

bloeien door op het juiste moment 
van de dag van lichtspectrum te 
wisselen. Zo wordt de plant als 
het ware misleid: hij bloeit als bij 
korte dag, maar met de assimila-
tie van een lange dag. Als bloei en 
strekking te controleren zijn met 
dynamisch aanstuurbare LED’s, 
dan is dat een eerste stap op weg 
naar de teelt van aardbei ‘als een 
tomaat’. Zover zijn we nu nog niet, 
maar er wordt aan gewerkt. Govert 
Trouwborst van Plant Lighting en 
Bart Jongenelen van Delphy doen 
deze winter verder onderzoek naar 
dit teeltconcept in het zachtfruit-
centrum (ISFC) in Horst. 

Bovengenoemd onderzoek door 
Plant Lighting en Delphy is gefi-
nancierd vanuit het programma 
‘Kas als Energiebron’, de Stichting 
Aardbeionderzoek en Signify. 

 

Door op het juiste moment het kleurenspectrum te veranderen lukte het in de klimaatcellen van Plant Lighting om de 
plant te ‘misleiden’ en bij 18 uur belichting toch te laten bloeien.

‘‘Het mooiste 
zou zijn om aardbei 
jaarrond te telen, 
zoals tomaat 
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29 maart 2023 (13.00 - 18.00) | Delphy 
ISFC knowledge event - Horst
Delphy organiseert jaarlijks kennisevenementen die bezocht 
worden door telers, klanten en andere gerelateerde bedrijven. 
We ontwikkelen en delen kennis uit diverse proeven, en ge-
ven presentaties en workshops in de hightech substraatteelt.
 
8 juni 2023 FIELD DAY 2023 | Delphy 
ISFC Horst
De tweede Delphy ISFC Field Day. Dit evene-
ment brengt onderzoek, praktijk en het zacht-
fruitnetwerk op een unieke manier samen. Met 
themaseminars, te bezoeken proeven en ge-
wassen en een tentoonstelling met de nieuwste 
ontwikkelingen in zachtfruit. 
 
9 juni 2023 | Field Trip ISFC
Deelname aan deze FIELD TRIP is exclusief voor Delphy ISFC 
Field Day bezoekers. Tour langs onderzoekslocatie Delphy 
ISFC, telers en aanverwante bedrijven.
 
2 november 2023 (13.00 - 18.00) |  
Delphy ISFC Knowledge Event - Horst
Delphy organiseert jaarlijks kennisevenementen die bezocht 
worden door telers, klanten en andere gerelateerde bedrijven. 
We ontwikkelen en delen kennis uit diverse proeven, en ge-
ven presentaties en workshops in de hightech substraatteelt.

 10 januari 2024 | Dutch Strawberry Day  
1931 Congress Center ‘s-Hertogenbosch
Voorafgaand aan het ISFC organiseren wij de Nederlandse 
Aardbeiendag. Alle presentaties op deze dag zijn in het Ne-
derlands. U kunt beide dagen combineren! 
www.aardbeidag.nl
 
11 januari 2024 | International Soft Fruit 
Conference - 1931 congress center 
‘s-Hertogenbosch 
Delphy organiseert de 12e International Soft Fruit Conferen-
ce met presentaties over veel verschillende aspecten van de 
zachtfruitsector. Bezoek de beurs met aan zachtfruit gerela-
teerde bedrijven en organisaties! 
www.softfruitconference.com 
 
12 januari 2024 (07.30 - 14.30) | Field trip 
ISFC 
Deelname aan deze FIELD TRIP is exclusief voor bezoekers 
van de International Soft Fruit Conference. Tour langs onder-
zoekslocatie Delphy ISFC, telers en gerelateerde bedrijven. 
www.softfruitconference.com

 Worldwide Expertise for Food & Flowers 

Aankondigingen

www.delphy.nl





In Nederland worden veelal juni-
dragers geteeld. Echter zijn er een 
aantal nadelen gekoppeld aan het 
telen van junidragers. Junidragers 
worden gekenmerkt door hun grote 
piek in productie. Dit betekent bin-
nen een teeltbedrijf een grote piek 
in arbeid. In een korte tijdsspanne 
moeten er veel aardbeien geplukt 
worden en na de teelt zal veelal 
weer snel een nieuwe teelt gezet 
moeten worden. Ook vraagt een piek 
in productie veel van een aardbei-
enplant qua energie en assimilaten. 
De laatste jaren wordt er ook steeds 
meer gekozen voor een doordra-
ger teelt. Doordragers hebben een 
goede kwaliteit, smaak, productie en 
vruchtmaat potentie. Wanneer een 
doordrager op een goede manier 

Onbelichte 
doordragers jaarrond 
» Op het Delphy ISFC is het afgelopen 
jaar onderzoek gedaan naar een nieuwe 
teelt strategie voor verse onbelichte 
doordragers onder glas. Met dit onder-
zoek werd weer een stap dichter bij het 
volledig begrijpen van het telen van door-
dragers gezet. Van moederplant tot stek 
tot productieteelt is gekeken naar de 
enorme potentie die doordragers hebben.   
Vera Theelen | Onderzoeker zachtfruit Delphy ISFC
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geteeld wordt heeft deze de potentie 
om een gebalanceerde productie te 
geven en kan de teelt kosten effici-
enter zijn dan wanneer een juni-
drager geteeld wordt. Samengevat 
heeft de doordrager een hele grote 
potentie, maar er zijn ook nog heel 
veel aspecten die nog niet bekend 
zijn over het telen van een doordra-
ger vanwege zijn complexiteit. 

Doordrager op stellingen
Om de doordrager beter te leren 
kennen zijn er de afgelopen jaren 
onderzoeken gedaan naar de 
doordrager op stellingen. Hierbij 
kwamen o.a. verse planten het beste 
naar voren qua gebalanceerde pro-
ductie. Om de vertaling naar de kas 
te maken is in samenwerking met 

de Innovatie partners van het ISFC 
een nieuw teelt concept ontwikkeld. 
De gedachten achter dit nieuwe 
teeltconcept is het jaarrond telen 
van een doordrager onder glas zon-
der dat daar belichting voor nodig 
is. De teelt moet ook in de zomer 
in productie zijn waarbij de plant 
in balans is qua productie, energie 
en arbeid. Deze teelt is naast de 
productie potentie van meer dan 
15 kg/m2/jaar ook interessant door 
de grotere mogelijkheden voor de 
toepassing van IPM bij de hogere 
etmaal temperaturen en het verla-
gen van de benodigde energie. Dit 
nieuwe teeltconcept wordt in de 
praktijk nog niet gedaan, waardoor 
er nog geen vergelijkingsmateriaal 
is zowel in de opkweek als tijdens 

de productie. Verder is er nog veel 
onbekend over doordragers. Dit 
bemoeilijkt de teelt.

Stekken
Het begin van dit nieuwe teelt-
concept ligt bij het maken van de 
stekken. Daarom zijn op het ISFC 
op 4 augustus 2021 moederplanten 
gezet van de rassen Favori, Bravura, 
Arabella en Hademar. In de week 
van 22 november zijn hiervan de 
stekken gesneden en in de kas op 
verschillende soorten trays gestekt 
(zie foto 1). Na de opkweek in de 
kas zijn deze verse planten samen 
met een aantal gekoelde en over-
winterde referentieplanten op 10 
januari 2022 geplant voor produc-
tie in de kas.
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Energiebalans
Een teelt met een gelijkmatige productie en met goede kwaliteit 
vruchten gedurende de hele teelt is alleen mogelijk met een plant die 
in balans is qua energie. Omdat een doordrager erg snel uit balans 
raakt, zijn een aantal handvaten gebruikt m.b.t. de klimaatsturing. 
Zo is er gebruik gemaakt van 2 RTR (straling tot temperatuur ratio) 
strategieën. Dit betekent dat de etmaaltemperatuur elke dag in een 
constante verhouding werd afgestemd op de lichtsom van die dag. 
Hierdoor ging de temperatuur continu in dezelfde verhouding mee 
met de instraling, waardoor van dag tot dag een balans op de assi-
milaten ontstond. In de 1e fase is een RTR aangehouden van 12+6. Dit 
betekent dat een basistemperatuur is aangehouden van 12 °C. Daarbij 
liep de temperatuur op met stappen van 6 °C per elke 10 mol PAR. In 
de 2e fase is een RTR aangehouden van 12+3. Hierbij bleef de basis-
temperatuur hetzelfde, maar in deze fase liep de temperatuur op met 
stappen van 3 °C per elke 10 mol PAR. Daarnaast is data gestuurd telen 
toegepast. Tijdens de eerste fase van de teelt kon de RTR strategie 
goed worden gerealiseerd, maar in de tweede fase van de teelt, toen 
de etmaal temperaturen opliepen was het realiseren van de juiste  
RTR moeilijker. 

Tijdens de teelt werd wekelijks de plantbelasting vastgesteld waarbij 
de open bloemen en de gezette vruchten werden geteld. Hierbij was 
te zien dat de verse doordrager planten later, maar wel gelijkma-
tiger nieuwe trossen aanlegde t.o.v. de gekoelde plant. Dit verschil 
was ook duidelijk in de productie te zien (zie grafiek 1). De gekoelde 
Favori liet een grote eerste piek in de productie zien, bij de verse en 
de overwinterde planten was dit echter niet te zien en verliepen de 
producties gelijkmatiger. De verse planten hadden de meeste geba-
lanceerde productie gedurende de hele teelt. 
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Grafiek 1: Productieverloop verschillende Favori planttypes per m2
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Wanneer naar het vruchtgewicht wordt gekeken valt op dat deze bij 
alle planttypes vergelijkbaar was. Tijdens de eerste fase van de teelt 
was het vruchtgewicht en de kwaliteit van de vruchten goed, maar 
later in de tweede fase na week 30 zakte het vruchtgewicht tot rond 
de 10 gram (zie grafiek 2). In deze periode waren de etmaal tempera-
turen te hoog en ging de vruchtkwaliteit omlaag. In totaliteit is er 
een productie gerealiseerd afhankelijk van ras en planttype tussen de 
12,5 en de 18,5 kg/m2. Hierbij is maximaal 7-8 m3 gas verbruikt. 
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Grafiek 2: Gemiddeld vruchtgewicht Favori planttypes

Tijdens deze proef op het Delphy ISFC is er veel geleerd over de 
manier waarop doordragers reageren op verschillende klimaatom-
standigheden. Echter is de ontwikkeling van deze nieuwe teelt stra-
tegie nog niet af en zijn er nog aspecten die geoptimaliseerd kunnen 
worden. Toch is de potentie die doordragers hebben enorm. 

‘‘We hebben een 
stap gezet in het 
leren begrijpen van 
een doordrager

Stekken teelt in de kas

Doordragers geven potentie tot grof fruit 
wanneer deze in balans geteeld worden.
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Cursussen 2023
Delphy Team Aardbeien verzorgt diverse trainingen en  

cursussen, zowel op individueel niveau als in groepsverband. 
Zie www.delphy.nl voor meer informatie

 
Bemesting en watergift in de substraatteelt

wo 25-1-2023 vm / wo 8-2-2023 vm
Plantfysiologie en klimaatregeling glasaardbei  

ma 23-01-2023 nm / ma 06-02-2023 vm
Gewasbescherming in de teelt van aardbeien  

ma 23-01-2023 vm /ma 06-02-2023 nm

Voor informatie: mail naar zachtfruit@delphy.nl

 Worldwide Expertise for Food & Flowers 

Aankondigingen  
team Delphy Aardbeien

www.delphy.nl



Zachtfruitteelt oplossingen
Wij bedenken, ontwikkelen en spuitgieten kunststof tuinbouwproducten 
waarmee we tuinders helpen met het optimaliseren van rendement 
en oogst van onder andere hun aardbeienteelt, frambozenteelt, 
bramenteelt en bessenteelt. Bekijk ons complete tuinbouwassortiment 
en/of maatwerk tuinbouw mogelijkheden online. Scan de QR code, mail 
naar bato@bato.nl of bel ons kantoor; +31 168 331 030.

Bato Plastics B.V.
Munterij 2
4762 AH Zevenbergen
Nederland

BATO.NL

Bato, jouw partner voor de 
professionele zachtfruitteelt

SCAN MIJ

bato-plastics

batoplastics.bv 

BatoPlastics

batoplastics 

BatoPlastics 



Onderzoek
Er zijn diverse mogelijkheden in 
duurzame energiebronnen, vooral bij 
invulling van de warmtevraag. Aan 
de elektrische kant wordt de invul-
ling mogelijk nog meer divers en 
is de uitkomst nog onbekend. Wel is 
duidelijk dat de mogelijkheid om op 
bedrijfsniveau grootschalig elek-
triciteit te produceren beperkt zal 
blijven. Daarnaast geeft de verwachte 
variabele prijsvorming van elektra 
een onzekerheid. Bij mooi zonnig 
weer met harde wind krijg je bijna 
geld toe, maar met bewolkt en wind-
stil weer stijgt de prijs. Dit maakt de 
oplossing voor fossielvrij complex. 
Het onderdeel CO2 doseren (veelal 
verbonden aan fossiele energie) 
maakt het nog complexer. 

Het verminderen van de energievraag 
hebben we in eigen hand en er zijn 
nog stappen te maken. Wat veroor-
zaakt nu ons energiegebruik? Uiter-
aard ligt isoleren voor de hand om de 
warmtevraag te beperken. Er wordt 
ook veel warmte ‘weggekoeld’ door 

Aardbei fossielvrij, 
makkelijker gezegd 
dan gedaan 
» De glastuinbouwsector en de overheid 
hebben samen de intentie afgesproken 
om in 2040 fossielvrij te telen. Populair 
gezegd, we zijn dan van het gas af. Om dit 
te bereiken zijn er twee sporen nodig: 
welke alternatieve bronnen zijn voor han-
den en wat kunnen we nog doen om het 
energiegebruik te verminderen. Uitein-
delijk zullen deze twee samenkomen en bij 
die samenkomst, waar gaan we dan tegen-
aan lopen? In deze bijdrage wordt vooral 
op het tweede aspect nader ingegaan.   
Frank Kempkes | senior onderzoeker energie & klimaat, Wageningen UR
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bijvoorbeeld in de avond af te luchten. 
Het opstookmoment, helpt de natuur 
ons mee of willen we per se voor 
zonsopkomst al de dagtemperatuur 
hebben bereikt? Hoe kunnen we vocht 
energiezuinig beheersen? Het is goed 
te realiseren dat verdamping energie 
kost, maar het omgekeerde proces, 
condensatie, zorgt voor terugwinning 
van verdampingsenergie. 

Nu bestaat DE aardbeienteelt niet, 
maar vanuit het programma Kas als 
Energiebron zijn in de laatste jaren 
wel enkele, op energiebesparing 
gerichte, projecten gefinancierd. 
Bij Wageningen UR Glastuinbouw & 
Bloembollen is in KAS2030 drie jaar 
(2019-2022) een belichte doordrager 
jaarrond geteeld en in een met ETFE 
bedekte kas (als alternatief voor 
glas) is een junidrager geteeld van 
augustus 2021 tot juni 2022.

ETFE kas
In de ETFE kas is een junidrager 
doorgeteeld. De schermstrategie 
was dat zodra de buizen meer dan 

15 W/m2 warmtevraag hadden, 
het scherm gesloten werd. Ont-
vochtiging is gedaan volgens het 
next generation concept, figuur 
1. Hierbij produceert een elek-
trisch aangedreven warmtepomp 
koude waarmee de vochtige kas-
lucht wordt afgekoeld tot onder 
de dauwpuntstemperatuur (vocht 
condenseert). Hierdoor wordt het 
koude water van de warmtepomp 

weer opgewarmd met de warmte 
van de kaslucht (voelbare warmte) 
en de verdampingsenergie van het 
gecondenseerde water (latente 
warmte). Met het warme water dat 
de warmtepomp produceert wordt 
de afgekoelde kaslucht weer op kas-
luchttemperatuur gebracht en met 
de overgebleven warmte kan het 
warmteverlies van de kas gecom-
penseerd worden.

Waterdamp

warmte + 
verdampingsenergie

verdampings
energie

Warmte-
verlies 

kas

Energiekringloop

condens

Warmte + verdampingsenergie + elektra

warmte

Figuur 1: De energiekringloop volgens het next generation concept.

‘‘Het verminderen 
van de energievraag 
hebben we in eigen 
hand
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Door dit systeem kan de kas (meer) gesloten blijven in het stookseizoen. 
Omdat een warmtepomp elektrisch wordt aangedreven zal in het ener-
gieplaatje van deze teelt alles in kWh/m2 worden uitgedrukt. Daarbij 
komt één m3 aardgas overeen met 8.8 kWh aan energie. Helaas heeft het 
systeem door storingen en levertijden niet perfect gefunctioneerd. In 
figuur 2 zijn de gerealiseerde energiestromen op weekbasis getoond. De 
warmtepomp heeft 11.6 kWh/m2 elektriciteit gebruikt. In het ontvochti-
gingsproces is hiermee 18.8 kWh/m2 “warmteoverschot” geproduceerd 
dat ook voor de kasverwarming is gebruikt. Het totale warmtegebruik 
van de kas, verminderd met het warmteoverschot van de warmtepomp, is 
door de ketel geleverd. Dat is in deze teelt nog het merendeel 71.4 kWh/
m2 (8.1 m3/m2) geweest. De totale warmte-inbreng in deze teelt (71.4 + 
18.8) is 90.2 kWh/m2 geweest (10.3 m3/m2). Figuur 2 maakt duidelijk dat er 
naar verhouding nog veel warmte door de ketel geleverd moet worden. 
Een deel hiervan is het gevolg van het suboptimaal functioneren van de 
warmtepomp maar vooral ook de teeltstrategie levert hieraan een grote 
bijdrage. Doordat de ontvochtigingsvraag vaak bij lage kasluchttempera-
turen plaats vindt, is de vochtcapaciteit van lucht beperkt en kan er dus 
ook naar verhouding weinig verdampingswarmte geoogst worden.
 

Figuur 2: Gerealiseerde energiestromen op weekbasis.

KAS2030
Het project KAS2030 kent de brede vraag om de emissies van kas-
teelten te verminderen; CO2 (energie), water en nutriënten en gewas-
beschermingsmiddelen. De doordragerteelt in KAS2030 kent totaal 
andere energiestromen dan traditioneel. De kas was ingericht met 
belichting, drie schermdoeken en actieve ontvochtiging met warm-
teterugwinning. Voor een optimalisatie van de resources is deze kas 
uitgerust met een hijssysteem voor de goten, zodat er ca. 25% meer 
planten aanwezig zijn (figuur 3). In de drie teeltjaren zijn drie duide-
lijke trends waar te nemen: 
1 we zijn warmer gaan telen
2 de CO2 dosering is zeer sterk teruggeschroefd
3 de belichting is minder intensief gebruikt
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In tabel 1 zijn de belangrijkste energiestromen gepresenteerd. De 
koeling van de LBK is primair voor het ontvochtigen van de kas en niet 
om de kas te koelen. Er is gerekend met een COP (Coëfficiënt Of Perfor-
mance) van de warmtepomp van 3 voor koude. Dat betekent: met 1 kWh 
elektriciteit produceren we 3 kWh koude en 4 kWh warmte. In het derde 
jaar was er meer warmtevraag door vermindering van de belichtings-
uren. De verwarming via de LBK laat behoorlijke verschillen zien. In 
het tweede jaar is een groot deel van de teelt, de retourlucht boven de 
kasluchttemperatuur opgewarmd om meeldauwdruk te verlagen. Dit was 
negatief voor de energiebalans van de kas met een tekort van 61 kWh/
m2. Het warmteoverschot van de warmtepomp is in het eerste en laat-
ste teeltjaar bijna voldoende om de totale warmtevraag jaarrond in te 
vullen. Resterende warmtevraag kan met warmtepomp worden ingevuld, 
echter is deze hoeveelheid aan warmte ook uit de kas te ‘oogsten’, name-
lijk door op warme dagen via dezelfde ontvochtigingsinstallatie warme 
kaslucht door het koelblok te blazen en deze warmte in een aquifer op te 
slaan. Op deze manier is deze kas volledig elektrisch gedreven. De input 
van elektriciteit voor de lampen is met ca. 90% van het totale gebruik 
zeer overheersend, de overige is 10% voor de klimaatsturing.

Tabel 1: Energiegebruik (kWh/m2) per jaar.

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Buisrail 1 9 15

Verwarming LBK 50 102 29

Koeling LBK 68 (23 kWh el.) 75 (25 kWh el.) 42*) (14 kWh el.)

Tekort warmte 5 (1 kWh el.) 61 (15 kWh el.) 6 (2 kWh el.)

LED lampen 215 217 125 / 158

Totaal elektra 239 258 141 / 174
*) nog voorlopig cijfer i.v.m. storing

Conclusie
De getoonde twee teelten laten grote verschillen in resourcegebruik 
zien. Bij de teelt in KAS2030 is het de vraag of deze hoeveelheid 
elektra duurzaam en betaalbaar beschikbaar is. In deze teelt is de 
onbalans tussen warmtevraag en beschikbaarheid van warmte uit de 
ontvochtiging via een seizoensopslag haalbaar. In de junidragerteelt 
is de onbalans tussen warmte beschikbaar uit de ontvochtiging en 
warmtevraag van de kas nog behoorlijk groot. Om dit gat te dichten 
moet in de zomer nog een behoorlijke hoeveelheid warmte geoogst 
gaan worden en opgeslagen in de seizoensopslag, of vanuit andere 
warmtebronnen worden ingevuld. Een heel andere route is om het 
teeltconcept aan te passen. Hogere temperaturen met minder tempe-
ratuurvariatie tussen dag en nacht maken ontvochtiging eenvoudiger 
en zijn energetisch efficiënter. 

Figuur 3: Hijsbare teeltgoten voor 
maximalisatie van gebruik van resources.

‘‘In een doorteelt 
is het verschil 
tussen warmtevraag 
en teruggewonnen 
warmte groot
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Big impact
starts small



In hoeverre raakt 
de hoge inflatie de 
aardbeienconsumptie?

Onder glas
In 2021 is in Nederland 86 miljoen kilo 
aardbeien geplukt. Meer dan driekwart 
van de teelt vindt inmiddels plaats 
onder glas of tunnelteelt. Na 2015 daalt 
de oogst van aardbeien in de volle-
grond jaarlijks, terwijl die onder glas 
flink doorgroeit. Het oppervlak met 
aardbeien onder glas is in de periode 
van 2010 tot en met 2022 meer dan ver-
dubbeld: van 210 naar 480 hectare. Het 
oppervlak met tunnelteelt bedraagt 80 
hectare. De productie in de vollegrond 
daalde in 2021 voor het eerst onder 
de grens van 1.000 hectare, terwijl 

het oppervlak tien jaar terug bijna de 
grens van 1.500 hectare aantikte.

Omarmd door Nederlanders
Hoewel de productie in Nederland 
enorm is gestegen in de afgelopen jaren 
geldt dit niet voor de export die licht 
steeg. De stijgende productie is dus 
vrijwel volledig geconsumeerd door 
Nederlanders. In de periode van 2018 
tot en met 2021 groeide de Nederlandse 
consumptie met circa een derde tot 45 
miljoen kilo. In 2018 zag het er nog naar 
uit dat het aantal kopers van aardbeien 
in Nederland en de consumptie aan 

» De oogst van Nederlandse aardbeien is 
in de afgelopen tien jaar meer dan verdub-
beld. Deze groei komt voor rekening van 
teelt onder glas. De grotere oogst eten we 
vooral zelf in Nederland op aangezien de 
export maar licht is gegroeid. Vol spanning 
kijken we uit naar het volgende aardbeien-
seizoen. Wat zijn de gevolgen van de hoge 
inflatie voor de consumptie van aardbeien? 
Op de Aardbeiendag 2023 gaat Wilco van 
den Berg van GroentenFruit Huis in op de 
meest recente marktontwikkelingen. 
Wilco van den Berg | Marktexpert GroentenFruit Huis

‘‘Nederlanders 
eten meer 
aardbeien in het 
voorjaar dan in de 
zomer.
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het plafond zat. Maar in 2019 en 2020 
groeide de consumptie fors door, zoals 
blijkt uit cijfers van marktonderzoeks-
bureau GfK. Deze stijging komt vooral 
voor rekening van een grotere oogst in 
het voorjaar van teelt onder glas. Over 
het hele jaar 2018 kocht zo'n 71 pro-
cent van de Nederlandse huishoudens 
weleens of regelmatig aardbeien. Dit 
percentage was zelfs iets lager dan in 
2017. In 2019 nam het aantal kopende 
huishoudens echter toe tot 77 procent 
en steeg de consumentenaankoop met 
maar liefst een kwart. In 2020 en 2021 
bleef het aantal kopers stabiel rond 77 
procent.

Voorjaar hoogste consumptie
"Aardbei is in vergelijking met blauwe 
bes nog veel meer een seizoenspro-
duct", concludeert Wilco op basis 
van GfK cijfers. In het eerste en het 
laatste kwartaal van het jaar eet de 
Nederlandse consument niet veel 
aardbeien. Zo haalde de consumenten-
aankoop in zowel het eerste kwar-
taal als het laatste kwartaal elk een 
aandeel van zo'n 6 procent. Het tweede 
kwartaal, ofwel het voorjaar, is goed 
voor pakweg de helft van de totale 
verkoop. In het voorjaar is een sterke 
consumptietoename te zien. Inmiddels 
eten Nederlanders meer aardbeien in 
het voorjaar dan in de zomer. 

Gevolgen inflatie
Consumenten in heel Europa hebben 

momenteel minder te besteden. Telers 
hebben te maken met flinke kosten-
stijgingen waardoor teeltstrategieën 
zullen worden aangepast. Dit zal leiden 
tot verschuivingen in productie en 
consumptie. "Wij kopen marktdata in, 
in overleg met vertegenwoordigers 
van onze achterban. We gebruiken 
daarvoor diverse bronnen zoals GfK, 
IRI en Nielsen", aldus Wilco. Gemeten 
in consumentenuitgaven is aardbei in 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk 
de derde fruitsoort. In Duitsland staat 
aardbei op de vierde plek. 

Hogere consumptie eerste 
helft 2022
In de eerste helft van 2022 nam de 
consumentenaankoop van aardbeien 
in zowel Nederland (+2%) als in Duits-
land (+7%) toe. De gemiddeld betaalde 
prijs lag hierbij onder die van 2021: 
- 5% in Nederland en -6% bij onze 
oosterburen. Dit in een tijd waarbij de 
meeste foodproducten door inflatie 
duurder zijn dan een jaar terug. Is 
aardbei duur in vergelijking met 
ander fruit? Voor een kilo vers fruit 
betaalde de Nederlander gemiddeld 
€2,50 in het eerste halfjaar van 2022, 
terwijl voor een kilo aardbeien €6,50 
is betaald. De grootste impact van de 
inflatie gaan we pas zien in het laatste 
kwartaal van 2022 en het eerste kwar-
taal van 2023. Dit is de periode waarin 
er relatief weinig aardbeien worden 
geconsumeerd.  
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Crop protection 
>>  Done.
Lumion is hèt alternatief 
voor conventionele 
gewasbescherming. Onze 
volledig autonome UV-C-robot 
houdt meeldauw onder controle 
en helpt bij de bestrijding 
van spint. En dat zonder 
residu! Lumion is beschikbaar 
voor aardbeien, tomaten en 
komkommers.

Bestel nu!
sales@octiva.tech
www.octiva.tech



Our varieties

EARLY

FLAIR
DAHLI

LATE

FAITH
MAGNUS

MIDDLE

SONSATION
FALCO

FLORENTINA
FAVORI

BRAVURA
FURORE
FLORINA
FLORICE

HADEMAR

EVERBEARING

www.fl evoberry.nl
Find out more on

At Flevo Berry we breed better strawberries. Not just varieties with excellent fruit full of taste and � avour. 

Our goal is to enable sustainable strawberry cultivation by introducing strong varieties. Varieties which are 

low in maintenance, less vulnerable for diseases, easier to pick and that can be grown using only biological 

plant protection. Whether you grow your strawberries the old fashion way in open � elds or in a high tech 

vertical farm we have a variety suitable for your way of working.

Breeding better strawberries
Healthy and tasty, for you to enjoy all year round



The Greenery voorziet samen met 
haar telers en buitenlandse leveran-
ciers Europese retailers jaarrond 
van aardbeien. Op basis van een 
zichtbare trend met een duidelijke 
voorkeur naar Hollandse aardbeien 
is enkele jaren geleden door The 
Greenery en haar telers ingezet op 
het jaarrond beschikbaar maken 
van Hollandse aardbeien. Daarnaast 
spelen duurzaamheid en inzet van 
arbeid een belangrijke rol in de 

De toekomst van 
jaarrond aardbeien in 
sterk veranderende 
markt
» De telers en retailers werkten de 
afgelopen jaren hard aan het op de markt 
brengen van jaarrond kwalitatief hoog-
waardige aardbeien met een goede smaak. 
Ook in de winter. Daartoe investeerde de 
sector tot op de dag van vandaag o.a. in 
LED-concepten, Het Nieuwe Telen en ras-
senontwikkeling. Echter de huidige ener-
giemarkt dwingt ons tot andere keuzes 
die gevolgen hebben voor de keten, win-
kelschappen en consumenten. Hoe acteert 
The Greenery in deze marktsituatie? En 
hoe zien ze de ontwikkelingen op de mid-
dellange termijn? 
Steven Martina | CEO The Greenery & Voorzitter Coöperatie The Greenery U.A.
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besluitvorming over toekomstige 
rassen.

Rasontwikkelingsprogramma
Samen met veredelingsbedrijf 
Plant Sciences Inc. heeft The 
Greenery een eigen rasontwikke-
lingsprogramma opgezet waaruit 
de inmiddels succesvolle aard-
beirassen Inspire en Arabella zijn 
voortgekomen. Naast hun uitste-
kende smaak- en teelteigenschap-

pen zijn we met deze rassen in 
staat om van maart t/m november 
uit Nederlandse glasteelt aard-
beien te leveren – zonder deze te 
hoeven belichten. En dat is een zeer 
welkome eigenschap in de huidige 
omstandigheden met hoge energie-
prijzen. Verder zetten we in op het 
verder ontwikkelen van het teelt-
concept met Inspire, gebaseerd 
op de principes van Het Nieuwe 
Telen. We voorzien dat kassen van 

de toekomst met meerdere ener-
giebesparende schermen zullen 
worden uitgerust. Waaronder een 
verduisteringsscherm waarmee, 
naast energiebesparing, ook de 
juiste daglengtesturing van nieuwe 
aardbeirassen naar de zomerpe-
riode mogelijk wordt. Onze nauwe 
samenwerking met de WUR in Bleis-
wijk en Delphy in Horst levert de 
noodzakelijke kennis op voor deze 
ontwikkelingen.

‘‘De huidige 
energiemarkt 
dwingt ons tot 
keuzes 

Samen met veredelingsbedrijf Plant Sciences Inc. heeft The Greenery een eigen 
rasontwikkelingsprogramma opgezet waaruit het inmiddels succesvolle aardbeiras 

Inspire is voortgekomen
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LED-lampen
We blijven ons ook richten op de 
inzet van LED-lampen en verdere 
kennisontwikkeling van belichte 
teeltconcepten. Lampen geven ook 
warmte af en in combinatie met 
principes van het nieuwe telen en 
gebruikmaking van luchtbehande-
ling en energiebesparende maat-
regelen kan er in de winter geteeld 
worden zonder gebruik van aardgas. 
De huidige energiecrisis roept vra-
gen op en zet traditionele winter-
teelten ‘on hold’ waardoor andere, 
meer duurzame wegen bewandeld 
moeten worden. Maar anderzijds zal 
het ook versnellend gaan werken in 
de omschakeling van de teelt van 
glasaardbeien en toepassing van 
nieuwe technieken. In andere rich-
ting zien we dat de energiecrisis 
ook de teelt in de zomer onder glas 
een impuls gaat geven. Deze ont-
wikkelingen vragen ook om aange-
paste rassen waarop wij zullen gaan 
inzetten. 

Oplossingen voor perso-
neelstekorten
Ook de schaarste op de arbeids-
markt vraagt om aanpassingen 
in het teeltproces. Robotisering 
binnen de teelt van aardbeien is 
nog in ontwikkeling, maar biedt in 

de toekomst oplossingen om perso-
neelstekorten op te vangen. Naast 
de ontwikkeling van de technologie 
vraagt robotisering ook aanpassing 
van de kwaliteit van de aardbeien. 
Bijvoorbeeld een stevigere buiten-
zijde van de vrucht om tijdens het 
plukproces geen beschadigingen op 
te lopen en vrijhangende vruchten 
om het oogsten te vergemakkelijken.

Aansluiten bij de wens van 
de klant
We ontwikkelen met onze rassen-
programma’s naar echte jaarrond 
beschikbaarheid van aardbeien 
onder glas met producties die zijn 
afgestemd op de behoeftes van onze 
klanten en consumenten en goed 
aansluiten op de principes van Het 
Nieuwe Telen. The Greenery stemt 
de sourcing van haar aardbeien 
altijd af op de wensen van haar 
klanten. Naast de productie bij haar 
eigen leden heeft The Greenery 
ook toegang tot het product van 
Spaanse telers. Zo hebben we 
Calinda aardbeien van de Neder-
landse veredelaar Fresh Forward 
succesvol geïntroduceerd bij enkele 
Nederlandse Retailers, waarmee 
een grotere groep consumenten is 
bereikt. Ook consumenten met de 
kleinere portemonnee kunnen zo 

‘‘Inzet op 
het jaarrond 
beschikbaar maken 
van Hollandse 
aardbeien
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tijdens de wintermaanden genieten 
van smaakvolle aardbeien. 

Doelstelling daarbij is de Neder-
landse productie en import volledig 
vraag- en aanbodgestuurd op elkaar 
af te stemmen. Daarbij gelden met 
de sterk gestegen energie- en ove-
rige kosten andere randvoorwaar-
den en een andere balans in vraag 
en aanbod van aardbeien. Het is aan 
ons als aardbeiensector om hier 
goed op in te spelen. De consument 
zal warm blijven lopen voor Hol-
landse aardbeien. Zolang we maar 
onderscheidend blijven in smaak en 
het aanbod afstemmen op de vraag. 
Waarbij de component prijs/kwali-
teit altijd een bepalende factor zal 
blijven om herhalingsaankopen van 
de consument te stimuleren.

Kortom, de selectie van de juiste 
rassen en ontwikkeling van teelt-
technieken spelen een belangrijke 
rol in het jaarrond rendabel pro-
duceren en betaalbaar aanbieden 
van aardbeien. The Greenery zet met 
haar telers daarom vol in op deze 
ontwikkelingen. We zijn klaar voor 
de toekomst! 

We ontwikkelen met onze rassenprogramma’s 
aardbeien die goed aansluiten op de 

principes van het Nieuwe Telen.

11 januari 2023   Aardbeiendag   |   37



Onze werkwijze 
Voor Delphy is kennis en kunde ontwikkelen en overdragen 
een persoonlijke en vertrouwelijke zaak die moet aansluiten 
bij de behoefte van onze klanten. Adviseurs en onderzoekers 
van Delphy verdiepen zich in de vraag en zetten persoonlijk 
of samen met een collega hun expertise in. Delphy heeft 
teams per sector, regio of land. Uw relatie met een van onze 
adviseurs is persoonlijk, maar u kunt beschikken over de 
expertise van het gehele team.

Het team Zachtfruit van Delphy is de grootste en meest erva-
ren adviesgroep voor de aardbeienteelt. Ook is team Zacht-
fruit actief met experts op het gebied van de frambozen- en 
bramenteelt. Voor iedere productiemethode verzorgen we 
intensieve teeltbegeleiding en leveren we advies op maat. 
Naast Nederland zijn we ook actief in België, Frankrijk, En-
geland, Duitsland, Spanje en Scandinavië. De eerste stappen 
richting Noord-Amerika zijn gezet. We zetten onze expertise 
in op de verschillende aspecten in de teelt, bij de organisa-
torische en de financiële bedrijfsvoering hebben we ruime 
ervaring en leveren we kundig advies.

Kennisontwikkeling 
Onderdeel van team Zachtfruit is de eigen onderzoekslocatie 
Delphy ISFC (Innovative Softfruit Centre). Op Delphy ISFC in Horst 
wordt kennis ontwikkeld specifiek voor zachtfruit. Dit doen we 
door onderzoek en demonstratie van innovaties en ontwikkeling 
van kennis. Deze activiteiten dragen bij aan een innovatieve zacht-
fruitsector en aan de optimalisatie van zachtfruitteelten. Innovatie-
partners en andere partijen uit de zachtfruitsector ondersteunen 
het onderzoek dat we uitvoeren op ons nieuwe hightech kassen-
complex, in tunnelsystemen en op trayvelden.

Kennisverspreiding
Op Delphy ISFC wordt samen met diverse partners nieuwe 
kennis ontwikkeld. We delen deze kennis op (internationale) 
evenementen en kennisdagen. Alles wat we doen op Delphy 
ISFC heeft als doel de zachtfruitsector verder te ontwikkelen. 
We sluiten aan bij de vragen van de praktijk en komen door de 
bundeling van kennis tot nieuwe inzichten en implementatie.

Kennis implementatie
U kunt bij ons terecht voor advies op zowel technisch als 
bedrijfsmatig niveau. Het advies is altijd gebaseerd op de 
laatste ontwikkelingen uit praktijk en onderzoek. Met behulp 
van een technisch-economische analyse krijgt u inzicht in de 
verbeterpunten binnen uw bedrijf. Vragen als “Hoe kan ik het 
beste inspelen op marktkansen?”, “Welk ras en welke teeltwij-
ze passen bij mij?” en “Welke ontwikkelingen zijn van belang 
voor beslissingen over mijn bedrijf?”, staan centraal.

Digitalisering
De ontwikkeling omtrent digitalisering zit in een stroom-
versnelling. Vanuit de internationale zachtfruit sector komt 
steeds meer interesse in autonoom telen. Daarnaast wordt 
het geven van advies op afstand steeds gebruikelijker. Ter on-
dersteuning hiervan gebruiken we ons QMS aardbeiprogram-
ma om oogstprognoses te maken en de ontwikkeling van het 
gewas te monitoren. In samenwerking met onze collega’s 
van Delphy Digital worden nieuwe applicaties ontwikkeld 
waar de zachtfruitsector behoefte aan heeft. 

Delphy: Worldwide Expertise for Food & Flowers 
Voor Delphy betekent internationaliseren meer dan het exporte-
ren van kennis. Kennis implementeren we lokaal. Delphy is met 
lokale experts over de gehele wereld aanwezig. Vanuit lokale 
vestigingen of participaties spelen we in op de lokale taal, cul-
tuur en vraag van onze partners. Dit genereert nieuwe kennis die 
ook in Nederland toepasbaar is; een win-win situatie.

Delphy is onafhankelijk
De zelfstandige positie van Delphy staat garant voor onafhan-
kelijke en actuele kennis over teelt en bedrijfsvoering.

Meer informatie
Delphy Team Zachtfruit 
Kreuzelweg 3B
5961 NM Horst 
T  +31(0)77 398 75 00 
E  zachtfruit@delphy.nl  

 Worldwide Expertise for Food & Flowers 

De kern van Delphy:  
Kennis ontwikkelen en kennis implementeren

www.delphy.nl



Truly 100 bar (1450 psi) high pressure fogging 
for propagation and cultivation of any soft fruit 
to have humidity control and to reduce crop 
stress. Want to know more?

BETTER 
QUALITY 
AND YIELD 
GUARANTEE

www.mjtech.nl

There’s no better 
way to grow.
You’re in the business of growing. We’re in the business 

of helping you do it as effi  ciently and productively 

as possible, by providing the best horticultural 

technology, services, and solutions. From 

cultivation optimization to drip irrigation and 

growing systems, learn why Growtec is 

simply a better way to grow.

growtec.com



Merken
Hoezo nou merk? Is misschien je 
eerste reactie als je dit leest. Je 
verkoopt immers onder je eigen 
naam, die waarschijnlijk ook voor 
komt in je bedrijfsnaam, aan vaste 
afnemers, die de aardbeien weer 
verder distribueren. Dus je gebruikt 
geen merk, maar gewoon je eigen 
naam. Een beperkt aantal van de 
telers die dit leest heeft waarschijn-
lijk een merknaam die gebruikt 
wordt om hun aardbeien te onder-
scheiden in de directe verkoop aan 
huis. Of deze merknaam is gericht 
op consumenten via de distributie. 
Die laatste categorie, de merknamen 

Gemerkt ben je, 
gebruik het in je 
voordeel 
Realtime gewas

» Strekking van dit artikel is dat je 
jezelf te kort doet, als je niet van bui-
ten uit naar je eigen organisatie kijkt. 
De partijen in je omgeving bepalen in 
toenemende mate welke speelruimte je 
krijgt om te ondernemen. Om succesvol 
te zijn en blijven is het dan van belang 
je rekenschap te geven van de belangen 
van die partijen. En vervolgens jezelf te 
profileren op een manier die aansluit bij 
die belangen, waardoor je eigen onderne-
mingsruimte zo groot mogelijk wordt.
Paul Houtepen | Senior food consultant Imagro 
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gericht op consumenten, daar gaat 
dit verhaal niet over. (Overigens zijn 
wij er van overtuigd, dat met alle 
veranderingen in de maatschappij, 
het denken & doen van consumenten, 
maar zeker ook alle veranderingen 
in de distributie (opkomst verkoop 
online, groei thuisbezorging, groei 
maaltijdpakketten, groei korte 
ketens) er steeds meer kansen komen 
voor vers-merken, dus ook voor 
aardbeimerken.)

Maar terug naar je eigen bedrijf. 
Vroeger wilde je weleens wat aan-
passen op je bedrijf. En dan moest je 
zorgen, dat je buren er mee konden 

leven. En dat zat al snel snor, want 
die kende je goed en je wist wat 
voor hun wel en niet paste. Maar je 
opereert in deze tijd. Een tijd die 
gekenmerkt wordt door veel veran-
deringen, die steeds sneller gaan. En 
een tijd waarin steeds meer partijen 
zich bemoeien met de onderwerpen 
die spelen. De buren zijn nu dorp, 
stad of burgergroepering. En dat 
bemoeien gaat steeds pro-actiever. 
Op onderwerpen als duurzaamheid 
van voedsel, energie en overlast van 
energieopwekking, infrastructuur 
en zichtlijnen en inrichting van bui-
tengebieden. Onderwerpen die jouw 
mogelijkheden als ondernemer beïn-

vloeden. Dus als jij in de toekomst 
iets wilt kun je niet meer alleen 
naar de buren lopen, maar doe je aan 
stakeholdermanagement, of je nu 
wilt of niet. En dat is wel goed om je 
te realiseren.

Stakeholdermanagement
Wie zijn dat allemaal, de partijen 
die iets vinden van wat ik doe en 
wie vormt allemaal een mening over 
hoe ik werk en wie bemoeit zich 
aan tegen eventuele veranderingen 
die ik door wil voeren? Dan krijg je 
behoefte aan overzicht. En wij zeg-
gen ‘inzicht’, door ze in vier groe-
pen te verdelen. Met per groep een 

‘‘Profileer je als 
merk in je omgeving 
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manier waarmee je er mee om wilt 
gaan afhankelijk van hun mate van 
invloed & belang bij de zaak:

Groep 1
Die moet je er actief bij betrekken, 
omdat ze veel invloed hebben en een 
hoog belang bij de uitkomst

Groep 2
Die moet je informeren, omdat ze 
weinig invloed hebben, maar wel een 
hoog belang bij de uitkomst

Groep 3
Die moet je tevreden zien te houden,  
omdat ze veel invloed op te nemen 
beslissingen hebben, maar wel een 
laag belang bij de uitkomst

Groep 4
Die hoef je alleen in de gaten te hou-
den, omdat ze weinig invloed hebben 
en een laag belang bij de uitkomst

Omdat die omgeving zo complex is 
geworden en veranderingen steeds 
sneller gaan is het belangrijk om 
zelf positie te kiezen: waar sta je 
voor, wat betekent dit voor de par-
tijen om je heen, hoe maak je jezelf 
geloofwaardig en op welke wijze 
draag je dat uit. Dat positie kiezen 
heet ‘positioneren’. Je positioneert 
jouw bedrijf in jouw omgeving. En 

dat doe je om je zakelijke doelen te 
behalen.

Imago
En daar zit precies het verschil met 
wie je als privé persoon bent. Als 
bedrijf heb jij belang bij een bepaald 
imago. Een imago is niet iets wat jij 
jezelf aanmeet, maar wordt gevormd 
door de manier waarop de buiten-
wereld tegen jouw bedrijf aan kijkt, 
hun antwoord op de vraag: wat is 
dat voor bedrijf, waar staan die 
voor? Stel je maar voor hoe jij tegen 
andere organisaties aan kijkt: de 
politie, Albert Heijn, Interpolis, de 
Wegenwacht.

Een imago wordt gevormd door 
Identiteit (wie zijn wij als organisa-
tie), gedrag en symbolen. Die laatste 
is makkelijk: als de wegenwacht 
anno 2021 nog in een soort eend met 
laadklep zou rondrijden, zouden we 
ze niet betrouwbaar & snel vinden. 
Zakelijk gedrag moet anders zijn dan 
je privédrag. Privé mag je bij wijze 
van spreken sacherijnig en bot zijn, 
zakelijk helpt dat niet als bijvoor-
beeld van de gemeente wat gedaan 
wilt krijgen, dan helpt het eerder 
om je betrokken en behulpzaam op te 
stellen. En je identiteit mag en vaak 
moet ook afwijken van wie je privé 
bent. Als jij de ruimte wilt krijgen 

‘‘Paul Houtepen: 
Tommy Hilfiger, 
zijn eigen naam als 
merknaam
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om uit te breiden, helpt het anno nu 
om je visionair, duurzaam en inno-
vatief te profileren.

De drie B’s
Als we dit in concepttermen zeg-
gen, gaat het om de 3 B’s, dat je als 
ondernemer nadenkt: welke Behoefte 
heeft mijn omgeving ten aanzien van 
mijn bedrijf (zal per partij kunnen 
verschillen, richt je op degenen met 
veel invloed en veel belang), wat heb 
ik die te bieden, mijn Belofte, en hoe 
maak ik dat geloofwaardig, door 
mijn Bewijs. 

Tja en als je je dan een beetje zoals 
bovenstaand beschreven opstelt 
dan ben je eigenlijk een merk, of ’t 
nu onder je eigen naam is of niet. 
Denk aan Tommy Hilfiger of Albert 
Heijn, dat was ook gewoon een man 
die zijn eigen naam plakte op een 
winkel. Maar voor ons was en is het 
een merk. Sterke merken maken 
sterke bedrijven. Maak werk van 
jouw merk! 
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Bij FruitMasters hechten we veel waarde aan een goede 

samenwerking. Onze coöperatie biedt een totaalpakket 

aan diensten, altijd met een persoonlijke aanpak. Door 

onze product- en marktkennis te bundelen, innoveren we 

volop in de keten. We kijken naar het resultaat van vandaag, 

maar nog meer naar de kansen voor morgen.

Zo zorgen we er samen voor dat mensen in Nederland en 

ver daarbuiten kunnen genieten van het lekkerste en beste 

fruit van Hollandse bodem. 

Meer weten? Neem dan contact op met Harrie Jonker: 

06 22 02 54 12 of h.jonker@fruitmasters.nl

‘Een coöperatie van fruittelers’
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Voeding, de sleutel 
naar een weerbare 
plant!

Ziekten en plagen
Elk seizoen duiken er opnieuw ver-
schillende soorten ziekten en plagen 
op. Maar wat is de beste strategie om 
de druk van deze ziekten en plagen zo 
laag mogelijk te houden? Naast onder 
andere optimale klimaatomstandig-
heden, goede watergift en sterk uit-
gangsmateriaal is de juiste bemes-
tingsstrategie ook erg belangrijk. De 
R&D afdeling van NovaCropControl 
stopt sinds een aantal jaren veel 
energie in onderzoek naar de relatie 
tussen een aantal van deze ziekten 
en plagen tot plantenvoeding en 
bemesting. Hierbij wordt onderzocht 
welke elementen een rol spelen bij 
de gevoeligheid voor een bepaalde 
ziekte of plaag. 

Onderzoek ziekteweerbaar-
heid
Het onderzoek naar de relatie tussen 
ziekteweerbaarheid en de opname 
van voeding wordt onderzocht in de 
twee proeflocaties van NovaCrop-
Control; een tunnelkas en een drietal 
klimaatruimtes. Het zoeken naar een 
relatie tussen voeding en plantweer-
baarheid wordt voornamelijk uitge-
voerd door het toedienen van ver-
schillende bemestingsschema’s. Dat 
houdt in dat de bemesting verschil-
lend van elkaar is in verhoudingen 
van elementen of bv. door variatie 
in EC. Gedurende de proef wordt de 
nutriëntenopname door middel van 
plantsapanalyses in beeld gebracht. 
Ondertussen worden de planten met 

diverse biotoetsen beoordeeld op 
ziekteweerbaarheid en onderling met 
elkaar vergeleken. Bij verschillen in 
gevoeligheid wordt onderzocht of de 
vatbaarheid is te correleren aan de 
opname van bepaalde elementen.

Op dit moment ligt de focus van het 
onderzoek voornamelijk op phytopht-
hora, meeldauw, luizen en witte vlieg. 
Er zijn onder andere proeven uitge-
voerd waarin verlaagde niveaus van 
nitraat in het druppelwater getest 
zijn. In deze teelt is het tijdens het 
gehele groeiseizoen niet nodig 
geweest om (chemische) gewas-
bescherming toe te passen tegen 
ziekten of plagen. Luizen zijn middels 
de inzet van natuurlijke vijanden 
goed onder controle gehouden. Meer 
dan dat was er niet nodig. Deze lage 
nitraatbehandelingen hebben naast 
een goede plantweerbaarheid ook een 
gelijkwaardige productie laten zien. 
Met behulp van plantsapanalyses 
zijn de nutriëntwaardes in de plant 
onder controle gehouden, waaron-
der dus ook nitraat. Door wekelijks 
plantsapanalyses uit te voeren is 
voorkomen dat de waardes te hoog óf 
juist te laag werden. Deze resultaten 

» Een optimale opname van voedingsstoffen 
heeft een positief effect op onder andere de 
kwaliteit, maar ook de ziekteweerbaarheid 
van de plant. NovaCropControl is gespecia-
liseerd in plantsapmetingen en kan snel en 
nauwkeurig de actuele opname van voedings-
stoffen in de plant analyseren. Bij NovaCrop-
Control wordt ook veel onderzoek gedaan naar 
plantweerbaarheid in relatie tot bemesting.
Sabine Robben | Consultant & onderzoeker, NovaCropControl
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bevestigen dat er nog veel te behalen 
valt in het balanceren van planten-
voeding voor het verbeteren van de 
plantweerbaarheid. Daarom zijn er 
nu soortgelijke onderzoeken opgezet 
om dit principe op meer ziekten en 
plagen toe te passen. 

Phytophthora cactorum 
Phytophthora cactorum in aardbei 
is één van die plantziekten waar 
NovaCropControl meer inzicht op wil 
krijgen betreffende de relatie met 
voeding. Daarvoor is een onderzoek 
gestart om te achterhalen welke 
elementen een rol spelen bij de 
gevoeligheid voor phytophthora. In 
de tunnelkas van NovaCropControl 
zijn moederplanten, van twee rassen, 
op verschillende voedingsschema’s 
opgekweekt. Het verschil in voeding is 
gemaakt door variërende EC waardes 
van het druppelwater toe te passen. 
Door de variatie in de bemesting, 
zijn er verschillen in nutriëntenop-
name waargenomen in het plantsap 
van zowel de moederplanten als de 
stekken. Daarnaast zijn er duidelijke 
opname verschillen tussen de twee 
rassen. De rassen zijn geselecteerd op 
gevoeligheid voor phytophthora; het 

ene ras is in praktijk zeer gevoelig 
en het andere ras minder gevoelig. 
Het verschil in gevoeligheid tussen 
de geselecteerde rassen kwam ook 
in de phytophthora biotoetsen op 
verse stekken duidelijk naar voren. De 
elementen die opvallend verschillend 
waren tussen de twee rassen zijn nog 
eens goed onder de loep genomen. 
Deze verschillen in opname verkla-
ren wellicht de gevoeligheid voor 
phytophthora in aardbei. De eerste 
resultaten laten zien dat in onze uit-
gevoerde proeven de sporenelemen-
ten invloed hebben gehad op de gevoe-
ligheid voor phytophthora cactorum. 
Tussen de rassen in is al een groot 
verschil te zien in opname van ijzer, 
mangaan, zink, borium en koper. Als 
er gekeken wordt naar de verschil-
lende behandelingen, zijn daar ook 
verschillen te zien in gevoeligheid én 
opname van sporenelementen. 

Vanuit de literatuur is bekend dat 
o.a. koper een positief effect heeft 
op de weerbaarheid voor phytopht-
hora. Echter kan de opname van koper 
worden belemmerd door hoge opname 
van andere sporenelementen. Bij een 
goede verhouding van elementen in 

het gietwater kan voorkomen worden 
dat de opname van een spoorelement 
in het blad wordt belemmerd. Vaak 
wordt bij een geringe opname gedacht 
om meer te voeden van het desbe-
treffende spoorelement. Wanneer 
bijvoorbeeld veel ijzer wordt opgeno-
men, verbetert een hogere dosering 
van bijvoorbeeld koper vaak niet de 
opname hiervan. Deze elementen zijn 
antagonisten van elkaar en dat kan de 
opname beïnvloeden. Daarom wordt 
nu nog onderzocht in welke verhou-
ding van sporenelementen de planten 
minder vatbaar zijn voor phytopht-
hora cactorum. De biotoetsen met 
verse stekken worden gedurende de 
winterperiode voortgezet in een van 
de klimaatruimtes; bevindingen van 
eerdere experimenten worden nog 
eens onderzocht en nieuwe inzichten 
nog beter in kaart gebracht.

De huidige resultaten en praktijk-
ervaringen geven al veel nieuwe 
inzichten met betrekking tot plant-
weerbaarheid. Concrete bemestings-
adviezen geven voor elk specifieke 
ziekte of plaag is echter nog lastig, 
maar de lopende onderzoeken bieden 
veel perspectief.  

11 januari 2023   Aardbeiendag   |   47



op zoete, aromatische aardbeien, terwijl 
Europese consumenten eerder een meer 
gebalanceerde smaak verkiezen. 

De noodzaak dringt zich daarom op 
om ook in onze streken in een veel 
vroeger stadium te (pre-)selecteren. De 
preselecties die hier in een vroeg stadium 
worden getest, kunnen vervolgens 
verder worden getest door de gevestigde 
proefstations in onze regio. Hier streven 
wij ook naar een nauwere samenwerking 
met de handel in dit zeer vroege stadium

Proeven in Serskamp
Itracon investeert in een proefcentrum, 
dat wordt gebouwd op de locatie van 
het vroegere aardbeibedrijf  Ter Spore 
in Serskamp, België. Bij de bouw wordt 
gebruik gemaakt van milieuvriendelijke 

bouwtechnieken. Zo 
wordt er elektriciteit 
opgewekt via 
zonnepanelen en 
wordt het regenwater 
m a x i m a a l 
opgevangen en 
gebruikt. Er wordt 
ook een natuurlijke 
w a t e r z u i v e r i n g 
aangelegd op het 
domein en de 
temperatuurregeling 
in zowel de 
proefserre als het 
kantoor en de 
andere ruimtes zal 
gebeuren d.m.v. 

warmtepompen. 
Itracon wil onderzoek starten op 
verschillende vlakken, dat zich 
voornamelijk richt op de (pre-)selectie 

Reeds 30 jaar doet Idris, in samenwerking met verschillende partners, onderzoek naar de introductie 
van nieuwe CIV aardbeirassen. De aardbeivariëteiten van CIV worden veredeld op basis van natuurlijke 
resistentie tegen wortelziekten, waardoor een veel lagere inzet van gewasbeschermingsmiddelen 
nodig is in vergelijking met andere rassen. 

Preselectiecentrum Itracon – Serskamp

Van Kent naar de lage landen 
Al 15 jaar verlenen Idris en Itracon 
hun ondersteuning bij het maken van 
een preselectie in het proefveld in Kent 
(Verenigd Koninkrijk).  Zo werden in 
het verleden rassen geselecteerd die goed 
gedijen in het Engelse klimaat, en die 
vanaf  het vroegste selectiestadium mee 
werden opgevolgd door grote retailers. 
Rassen als Murano, Majestic, Ania en 
Cantus komen voort uit deze aanpak en 
hebben zich ondertussen ontwikkeld tot 
een markt van miljoenen planten. 
De laatste jaren is het echter duidelijk 
geworden dat de parameters die de 
vruchtkwaliteit bepalen licht verschillend 
zijn in Vlaanderen en Nederland t.o.v. 
het VK. Daar waar in de VK grote telers 
rechtstreeks leveren aan retailers en er een 
korte keten is, zijn de Lage Landen een 

regio die meer is toegespitst op export. 
De houdbaarheid is dus een belangrijke 
factor. Maar ook de smaakbeleving is 
verschillend: de Engelsen focussen graag 

van rassen die goed presteren in het 
Vlaams-Nederlandse klimaat, en in de 
verschillende gangbare teeltsystemen. 
Zo is er een sterke focus voor rassen 
die goed reageren op het gebruik van 
LED-licht of  een combinatie van LED/
SON-T licht in een belichte winterteelt. 
In het licht van de huidige energiecrisis 
wordt dit onderzoek bijzonder relevant. 
Tevens is er de leemte in de overgang van 
winter- naar voorjaartsteelt omwille van 
grote koude-behoefte van de gangbare 
vroege rassen. 
Voor deze twee uitdagingen onderzoekt 
Itracon verschillende oplossingen, in de 
vorm van een uitgebreid rassenonderzoek, 
waarbij expliciet aandacht zal worden 
besteed aan doordragende rassen en 
vroege rassen met lage koude-behoefte, 
de zgn. Low Chill rassen. Low Chill rassen 
kunnen direct van het trayveld worden 
geplant in de kas, zonder koeling, en 
behoeven ook geen cyclische belichting. 

Uit de proeven van CIV in Bassilicata (Italië) 
komen een aantal selecties naar voor die een minder 
‘Mediterrane’ look hebben en dus beter aansluiten 
bij het type aardbei van het Noorden. 

Ledbelichting in de proefserre in Serskamp, voorjaar 2022. 

Voor meer informatie: 
strawberries.eu.com

idris.consulting@gmail.com
+32 475 709 162



Philips GreenPower LED 
toplighting compact

#growwiththepros
www.philips.nl/horti

Grow with  
the pros
 
“Met de huidige energieprijzen moet je kijken hoe je 
zo efficiënt mogelijk kan telen. In ons geval kunnen we 
ten opzichte van de vorige opstelling zo’n 40% energie 
besparen, waardoor de investering snel is terugverdiend. 
Met LED kunnen we bovendien de teelt beter sturen, 
uniformiteit in het gewas realiseren en tegelijkertijd 
energie besparen.” 

Eigenaar Arno Loos

Horticulture 
LED Solutions



Biocontrol en 
biostimulanten 
belangrijke pijlers 
onder weerbaar telen 
aardbei
» De teelt van aardbeien is topsport 
bedrijven. Door haar lange teeltduur en 
kwetsbaarheid voor ziekten en plagen 
zijn er vele uitdagingen. Biocontrol en 
biostimulanten zijn belangrijke pijlers 
onder het weerbaar telen van aardbeien.   
Helma Verberkt | directeur Artemis

Biocontrol als biologische 
buffering
De omslag van chemische naar 
groene middelen verloopt gestaag. 
Verwachting is dat in 2025 30% van 
de middelen groen is. Tegelijkertijd 
is de wegval van chemische middelen 
in een versnelling terechtgekomen. 
Er is dus veel werk aan de winkel 
om de teelt van aardbei weerbaar-
der te maken en te voldoen aan de 
maatschappelijke vraag, of beter 
gezegd eis, om de milieu-impact te 
verlagen. Een chemisch middel is 
echter niet een op een te vervangen 
door een biologisch middel. Er moet 
gedacht en gewerkt worden vanuit 
een systeembenadering, waarbij de 
eerste stap preventie is. Dat betekent 
zorgen dat ziekten en plagen geen 
kans krijgen of dat ze direct worden 
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aangepakt. Biocontrol speelt daarbij 
een cruciale rol door het aanleggen 
van een biologische buffering, ook 
wel een natuurlijke standing army 
genoemd. Naast natuurlijke vijanden 
als roofmijten, sluipwespen en aal-
tjes kan daarbij gedacht worden aan 
het inzetten van micro-organismen 
(bacteriën, schimmels en virussen), 
natuurlijke en natuur-identieke 
stoffen (bv plantenextracten) en 
semio-chemicals (bv feromonen). 
Tezamen vormen deze vier catego-
rieën, biocontrol oftewel biologische 
gewasbescherming. Biocontrol is 
wezenlijk van belang in de teelt van 
aardbeien, omdat naast weerbaar 
telen de bestuiving plaatsvindt door 
bijen. Dit mag niet belemmerd wor-
den door chemische gewasbescher-
mingsmiddelen. 

Veel nieuwe kennis maar 
beschikbaarheid voor teler 
blijft achter
Biologische buffering is een van de 
oplossingen om te komen tot een 
weerbaar teeltsysteem in aardbei, 
maar ook schoon en sterk uitgangs-
materiaal is van belang. Leden van 
Artemis werken continu aan nieuwe 
innovaties en ontwikkelingen binnen 
biocontrol. Kennis genereren, delen 
en toepassen. Zo worden al volop 
roofmijten en roofwantsen inge-
zet tegen spint en trips in aardbei. 
Ook worden er steeds meer nieuwe 
biologische middelen met micro-or-
ganismen ontwikkeld. Trichoderma 
is daarvan een mooi voorbeeld. Na 
veel onderzoek begrijpen wij steeds 
beter hoe natuurlijke producten 
de weerbaarheid van planten kan 

vergroten. Er zijn nog veel meer 
biologische mogelijkheden die geïn-
tegreerd toegepast kunnen worden 
in de teelt. Helaas blijft een deel van 
de nieuwe groene oplossingen te 
lang op de plank liggen. De wachttijd 
voor beoordeling bij de autoritei-
ten (Ctgb) is momenteel drie jaar. 
Daarnaast is een fast track traject 
voor groene middelen noodzakelijk 
om telers snel te voorzien voor vol-
doende groene alternatieven. 

Biostimulanten tegen abio-
tische stress als warmte en 
droogte
Meer en meer wordt, naast bio-
control, ingezet op bemesting 
aangevuld met biostimulanten 
voor een weerbare aardbeienteelt. 
Biostimulanten zijn geen gewas-

‘‘De eerste stap 
is preventie

de sluipwesp Aphidoletes aphidimyza
Bron: Koppert 
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beschermingsmiddelen. Ze kunnen 
planten wel weerbaarder maken 
tegen abiotische stress als droogte 
en warmte waarmee wij in Neder-
land steeds meer te maken krijgen. 
Verhoogde abiotische stress maakt 
planten gevoeliger voor biotische 
stress. Biostimulanten kunnen 
ook de gewaskwaliteit verbeteren 
en zorgen dat nutriënten beter 
beschikbaar en/of efficiënter wor-
den opgenomen. Sinds juli 2022 is 
er nieuwe Europese wetgeving: de 
Fertilising Product Regulation (FPR) 
(EU) 2019/1009 waarin biostimu-
lanten zijn opgenomen. De officiële 
definitie luidt: Een plantbiostimu-
lant is een product dat de voedings-
processen van een plant stimuleert, 
onafhankelijk van het gehalte aan 
nutriënten van het product, met 
als enige doel een of meer van de 
volgende eigenschappen van de 
plant of de rhizosfeer van de plant 
te verbeteren:

a)  De efficiëntie van het gebruik van 
nutriënten

b)  De tolerantie voor abiotische 
stress

c)  Kwaliteitskenmerken
d)  De beschikbaarheid van in de 

bodem of in de rhizosfeer vastge-
houden nutriënten

Diverse soorten biostimu-
lanten
Er zijn diverse soorten biostimu-
lanten: microbiële en niet-micro-
biële biostimulanten. Onder de 
microbiële biostimulanten vallen 
momenteel, volgens de nieuwe 
EU verordening, vier microbiële 
groepen: Mychorrhizale schimmels, 
Azotobacter spp., Rhizobium spp. 
en Azospirillum spp.. Er zijn echter 
veel meer microbiële groepen met 
een biostimulanten werking. Arte-
mis zet zich, met ondersteuning van 

het ministerie van LNV, in om het 
aantal groepen binnen Europa te 
verbreden. Onder niet-microbiële 
biostimulanten kunnen vele produc-
ten vallen zoals: humus- en fulvo-
zuren, zeewier en plantenextracten, 
proteïne hydrolysaten, chitosan en 
biopolymeren en anorganische ver-
bindingen. Voor handel van biosti-
mulanten is in de EU een CE-marke-
ring noodzakelijk. De CE-markering 
geeft uitsluitsel over welke stoffen 
in biostimulanten zitten en of het 
product voldoet aan de claim op het 
product. Voor Nederlandse telers 
verandert er vooralsnog niet zo 
veel, omdat zowel biostimulanten 
met als zonder CE-markering mogen 
worden toegepast in Nederland. 

Biocontrol en biostimu-
lanten inpassen in een IPM/
ICM systeemaanpak
Omgaan met biocontrol en biostimu-
lanten vraagt om veel begeleiding 
en uitwisseling van kennis en erva-
ring. Hoe werken ze en onder welke 
condities? Het gaat om samenwer-
king met natuur in een ecosysteem. 
Situaties kunnen zeer verschillend 
zijn. Er is dan ook veel experimen-
teerruimte nodig. Zomaar beginnen 
is niet zinvol. Maak een gedegen 
stappenplan van een systeemaan-
pak: welke ziekten en plagen kunnen 
optreden, welke mogelijkheden 
voor een biologische buffering en 
biocontrol zijn er en pas aan waar 
nodig. Monitor zowel de ziekten en 
plagen als de ontwikkeling van de 
biocontrol. Het achtstappenplan 
binnen Integrated Pest Management 
(IPM) kan hier ondersteunend aan 
zijn. Verdere verbreding is mogelijk 
via het Integrated Crop Management 
(ICM) systeem waar het gewas en de 
teelt centraal staan. Aspecten als 
klimaat, watergift en bemesting etc. 
worden daarin meegenomen. 

Door verdere implementatie van 
biocontrol en biostimulanten 
kunnen de Nederlandse aardbei-
telers zich onderscheiden met 
duurzaam geteelde aardbeien. Als 
de handel en maatschappij voor 
duurzaamheid willen betalen dan 
worden gezamenlijk grote duur-
zame stappen gemaakt in de teelt 
van lekkere gezonde aardbeien met 
respect voor de natuur.
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‘‘Nederlandse 
aardbeientelers 
onderscheiden 
zich met duurzaam 
geteelde 
aardbeien door 
de implementatie 
van biocontrol en 
biostimulanten 

de schimmel Trianum (Trichoderma harziuanum T22)
Bron: Koppert
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Tegen insecten is de inzet van 
natuurlijke vijanden onder glas al 
ingeburgerd en nu is in tunnels en 
stellingteelten ook een duidelijke 
doorbraak te zien. De inzet van 
chemische middelen tegen enkele 
lastige overblijvende insecten is 
uit den boze, dus komen andere 
middelen in beeld.

Meeldauw
De keuze uit groene middelen 
tegen meeldauw is groot, vooral 
de toepassing van kaliumbicarbo-
naat-houdende middelen is groot 
(m.n. Karma). Ook middelen op basis 
van Bacillus amyloliquefaciens 

Groene middelen  
zijn doorgebroken
» Een duidelijke toename van het 
gebruik van biologische middelen, groene 
middelen, biorationals: allemaal namen 
voor dezelfde ontwikkeling. Diverse mid-
delen hebben een echte doorbraak laten 
zien. Op allerlei fronten. 
Harrie Pijnenburg | specialist gewasbescherming Delphy, team zachtfruit
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laten een fors groter verbruik 
zien, vooral Serenade dat ook een 
bredere toepassingswijze kent dan 
andere merken. Taegro op basis van 
zelfde bacterie maar een andere 
stam wordt in de kas toenemend 
gebruikt. En in een extreem droog 
jaar is de meeldauw moeilijk 
beheersbaar. Al vroeg in maart was 
het in 2022 droog/schraal. 

Rotbestrijding
De bestrijding van vruchtrot is wis-
selend. Toenemend lijkt de lastige 
Mucor. En Mucor is niet via bespui-
tingen in te dammen, maar lijkt juist 
vanuit de teelt aangepakt te moeten 

worden. Zorg voor lucht en ruimte. 
Ook is daar duidelijk een rasinvloed. 
Dit vecht dus met opbrengst per 
meter en aantal planten per meter 
alsook aantal bloemtakken per 
meter. De druk van vruchtrot door 
Botrytis leek duidelijk af te nemen 
door aangepaste teeltsystemen 
en weg van de open buitenteelten. 
Echter door gestegen energiekos-
ten en dus minder droogstoken is 
het gevaar ook in bedekte teelten 
weer fors toegenomen. De keuze 
aan middelen, zowel chemisch als 
biologisch is erg ruim te noemen, 
maar vraagt wel veel afstemming in 
verband met afzeteisen.

Meerdere oplossingsrich-
tingen
De omschakeling van steeds min-
der vollegrondsteelten naar 
beschermde teelten als glas, 
tunnels en stellingen, levert een 
grote bijdrage aan minder inzet 
van gewasbeschermingsmiddelen 
in de aardbeienteelt, zeker als dit 
per kilo aardbei wordt uitgedrukt. 
Hoofdprobleem Botrytis wordt 
daarmee fors verkleind. Jammer 
genoeg wil de meeldauwdruk later 
in het jaar toenemen. Ook een 
omschakeling naar andere rassen 
levert een bijdrage. Sterke rassen 
voor wortelziekten als Sonsation, 
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Limalexia, Allegro, Verdi en Falco 
zorgen voor fors minder inzet van 
Phytophthora-middelen. De Engelse 
vraag naar het ras Malling Cen-
tenary stuit op weerstand vanwege 
juist een zeer grote gevoeligheid 
voor deze wortelziekte. Bij de door-
dragers, een teelt die licht blijft 
uitbreiden, is een grote diversiteit 
in ziektegevoeligheid te bespeuren. 
Om te voldoen aan richtlijnen voor 
maximaal aantal residuen op het 
product of maximale hoeveelheid 
actieve stof per ha worden behan-
delingsstrategieën aangepast. 
Steeds vaker blokbespuitingen, 
d.w.z. een beperkt aantal middelen 
meerdere keren kort bijeen toege-
past en later weer een andere groep 
van stoffen om resistentie te voor-
komen. Zodra de oogst start wordt 
steeds vaker gekozen voor alleen 
maar producten van natuurlijke 
oorsprong, oftewel groene midde-
len zonder residu.

Keuzes ‘groen’ nemen toe
De beschikbaarheid van groene 
middelen neemt de laatste jaren 
fors toe. Enkele hoofdgroepen:
•  Groeibevorderaars/plantver-

sterkers; sterkere plant, minder 
gevoelig voor stress, bodemziek-
ten of bladschimmels

•  Producten van natuurlijke oor-
sprong tegen insecten

•  Producten van natuurlijke oor-
sprong ter voorkoming/bestrij-
ding van schimmels

Laten we dit eens uitwerken. Van de 
eerste groep groeibevorderaars 

zijn diverse producten in de han-
del die via bemesting van grond 
of substraat de plant weerbaarder 
maken. Een aangepaste strategie 
qua bemesting is onderdeel daar-
van, maar ik beperk me tot toege-
laten gewasbeschermingsmiddelen. 
De bodemschimmel Trichoderma 
beschermt de plant, helpt de plant 
met opname van nutriënten en doodt 
kwalijke schimmels in de grond. 
(o.a. Trianum, Vintec). De dompelbe-
handeling, aangietbehandeling of 
grondbehandeling met Bacillus amy-
loliquefaciens maakt de plant weer-
baarder tegen stress en droogte en 
helpt de plant met opname nutri-
enten (middel Serenade). Taegro, 
Serifel en Amylo-X zijn soortgelijke 
middelen maar bevatten andere 
stammen en worden ingezet tegen 
meeldauw en Botrytis.

Er zijn diverse producten die direct 
of indirect een dodende werking 
hebben op insecten afkomstig uit 
de biologisch hoek, naast diverse 
natuurlijke vijanden die het onder 
bedekking goed doen. Vallen met 
feromonen of lijmplaten kunnen 
een plaag ook beperken/beheersen. 
Enkele te noemen; motjes in de kas 
wegvangen met UV-val van Leds Pro-
tect met een bak water met beetje 
afwasmiddel eronder voor reflec-
tie blauw licht. Bereik is ca 1000 
m2. Feromoonval met lokstof DUFO 
vangt veel Duponchelia weg. (alleen 
aanschakelen als de ramen dicht 
zijn). Feromoonval tegen katoen-
uil (Helicoverpa armigera); de val 
Pherodis. 

‘‘Diverse groene 
en biologische 
middelen hebben 
een echte doorbraak 
laten zien. 

58    |   Aardbeiendag   11 januari 2023



Groene middelen tegen insecten
•  Aaltjes: Nemguard, Nemater
•  Luis: Flipper, Oikos, Siltac, Protac SF, Limocide (sinaasappelolie)
•  Rups: Bacillus thuringiensis (XenTari, Dupel, Costar) en Tracer 

(wel residu)
•  Spint: ERII, Eradicoat Max, Flipper, Requiem prime, Siltac, Protac 

SF 
•  Trips: Botanigard, Naturalis-L, Requiem prime, Oikos, Flipper, 

Siltac, Protac SF en Tracer (wel residu)
•  Witte vlieg: Agricolle, Botanigard, ERII, Eradicoat Max , Flipper, 

Oikos, PreFeRal, Requiem prime, Siltac, Protac SF, Velifer.

Ter beheersing van schimmels is er ook een aantal groene midde-
len beschikbaar, maar het belang van teeltmaatregelen daarmee 
niet onderschatten want die kunnen de gevoeligheid voor Phy-
tophthora, Botrytis of meeldauw ook fors beïnvloeden. Toegelaten 
groene middelen:

•  Meeldauw: Armicarb, Amylo-X, AQ10 (ampelomyces quisqualis), 
Botector, Fado, Karma, Limocide (sinaasappelolie), Romeo, Sere-
nade, Sonata, Serifel, Taegro, Vacciplant, Vitisan.

•  Vruchtrot/Botrytis: Botector, Prestop 4B (Gliocladium catenula-
tum), Romeo, Serenade, Serifel, Taegro.

Hoe groot de keuze ook is voor diverse ziekten en plagen, er zijn 
nog altijd wat correctiemiddelen nodig, maar met een uitgekiend 
gebruik van natuurlijke vijanden, producten van natuurlijke oor-
sprong, samen met teeltmaatregelen en rassenkeuze is het gebruik 
van chemische middelen fors te beperken. 
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Terugdringing 
CO2-emissies 
glastuinbouw forse 
uitdaging
» De tuinbouw bevindt zich in roerig 
vaarwater en dat geldt ook voor de aard-
beienteelt onder glas. De bank ziet telers 
schakelen op het vraagstuk ‘energie’. Nu al 
wordt duidelijk welke bedrijven de meeste 
kans hebben om met deze omstandigheden 
om te gaan deze winter. In de presentatie 
komt het kortetermijnenergievraagstuk 
aan de orde. De Rabobank heeft onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden om klimaat-
ambities als tuinbouwsector te halen. De 
resultaten zijn bemoedigend, maar staan 
ook onder druk doordat bedrijven minder 
in staat zijn om te investeren in duurzaam-
heid. In de presentatie gaat Arne Bac in op 
de risico’s van energietransitie en de visie 
van de Rabobank daarop.    
Arne Bac | Sectormanager Rabobank Food & Agri, tuinbouw 
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De Nederlandse glastuinbouw (groen-
ten, potplanten, snijbloemen, fruit) is 
mede vanwege het innovatieve karakter 
door de overheid tot topsector benoemd 
(Tuinbouw & Uitgangsmaterialen). De 
meeste gewassen die in de kassen wor-
den geteeld, hebben een aanzienlijke 
warmtebehoefte. Die warmtebehoefte 
wordt momenteel meestal gerealiseerd 
door verbranding van aardgas. Bij de 
verbranding van aardgas komt CO2 vrij, 
dat als broeikasgas bijdraagt aan de 
klimaatverandering.
 
In het kort
• De urgentie om CO2-emissies in de 

Nederlandse glastuinbouw terug 
te dringen is groot.

• De huidige CO2-emissie door de 
Nederlandse glastuinbouw is 
volgens onze schatting 6,68 me-
gaton CO2 equivalenten (Mt CO2e), 
exclusief methaan.

• In het recent opgestelde nieuwe 
energieconvenant tussen sector 
en overheid mag de sector in 
2030 nog maximaal 4,8 Mt CO2e 
uitstoten. Wel is in het streven 
opgenomen om 0,5 Mt CO2 tot 1,0 
Mt CO2 extra te reduceren. Met de 
geschetste reducties kan de sector 
voldoen aan dit convenant

• Er zijn forse regionale verschillen 
in de mogelijkheden voor het te-
rugdringen van de CO2-emissies in 
de glastuinbouw. In gebieden met 

een sterk geconcentreerde glas-
tuinbouw (zoals Zuid-Holland) is 
dit eenvoudiger te realiseren dan 
in gebieden met veel verspreide 
kleine clusters of solitair glas. Dit 
kan leiden tot veranderingen in de 
concurrentiepositie van bedrijven 
en daarmee de financierbaarheid 
in de diverse tuinbouwgebieden.

• De aanpak van het terugdringen van 
CO2-emissies wordt sterk gedomi-
neerd door een bedrijfsgerichte en 
een sectorale aanpak. Vooral voor 
kleinere tuinbouwgebieden be-
pleiten we meer aandacht voor een 
gebiedsgerichte aanpak met alle 
belanghebbenden (ondernemers, 
erfbetreders, overheden).

Vermindering van het verbruik van 
fossiele brandstoffen voor de glastuin-
bouw is misschien wel dé belangrijkste 
uitdaging in verduurzaming van de 
sector. Het afgelopen jaar dwingt ook 
de realiteit van stijgende energieprij-
zen de sector tot heroriëntatie over de 
invulling van de warmtebehoefte.

Besparingsopties
De reductie van emissies in de glas-
tuinbouw kan worden behaald als aan 
een aantal condities wordt voldaan:
• Het Nieuwe Telen (HNT)
• Aardwarmte/geothermie 
• Restwarmte/biomassa
• Nieuwe kassen

Figuur 1. Berekening van CO2-
emissie in de glastuinbouw, van de 
reeds bereikte verduurzaming met 

geothermie en overige projecten, en 
de besparingsopties voor de periode 

2023-2030 (Bron: Rabobank 2022)
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Als de gehele warmte- en elektri-
citeitsbehoefte van de sector met 
fossiele brandstof (aardgas) wordt 
ingevuld, komen we op een uitstoot 
van 5,52 Mt CO2e voor warmte, en 0,71 
Mt CO2e voor inkoop van elektriciteit 
(scope 2). Daarnaast wordt 1,23 Mt 
CO2e berekend voor opwekking van 
elektriciteit voor het openbare net 
(scope 1). Aangezien we uitgaan van 
10,4% reeds verduurzaamde ener-
gie in de glastuinbouw, komt het 
geschatte CO2-emissieniveau in 2020 
uit op 6,68 Mt CO2e (scope 1 en 2).

Indien vervolgens alle reducerende 
maatregelen (kunnen) worden uitge-
voerd resteert in 2030 een uitstoot 
van 3,47 Mt CO2e (zonder methaan-
emissie). Dit is alleen haalbaar als 
alle betrokkenen samenwerken en een 
aantal voorwaarden naar behoren 
worden ingevuld.

Deze emissiebesparing kan in som-
mige gebieden makkelijker tot stand 
komen dan in andere. Dat heeft te 
maken met de benodigde concentra-
tie van glastuinbouwbedrijven bij 
grotere projecten of restwarmtelei-
dingen. Het heeft ook te maken met 
de bedrijfsgroottestructuur of met 
de warmte- en elektriciteitsvraag 
van geteelde gewassen. 

CO2-emissie en reductie-
mogelijkheden sterk uit-
eenlopend per provincie
De Nederlandse glastuinbouw is niet 
evenredig over het land verdeeld. 
Ongeveer 47% van het areaal bevond 
zich in 2021 in de provincie Zuid-Hol-
land. Andere provincies met een aan-
deel van meer dan 10% van het lande-
lijk areaal zijn Noord-Brabant (15%) 
en Noord-Holland (10%). Op het eerste 
gezicht lijkt het aannemelijk dat de 
CO2-emissies uit de glastuinbouw 
dezelfde verdeling hebben. Gewassen 
met grotere warmtebehoefte zijn 
echter niet evenredig verdeeld over 

het land. Daarnaast worden WKK’s bij 
sommige gewassen meer gebruikt 
dan bij andere. Zo laten de uitkom-
sten zien dat uiteindelijk 49% van de 
CO2-emissies uit Zuid-Holland komt, 
13% uit Noord-Brabant en 9,5% uit 
Noord-Holland.

Resultaten en beperkingen
De resultaten geven een sterk 
wisselend beeld van de CO2-reduc-
tiemogelijkheden tot 2030. Het 
potentieel voor CO2-reductie is in 
sterk geconcentreerde gebieden met 
mogelijkheden voor aardwarmte veel 
groter dan in gebieden met meer 
verspreid liggende glastuinbouw-
bedrijven en solitair glas. Als hoge 
energieprijzen voor fossiele brand-
stoffen de komende jaren aanhouden 
of als er overheidsmaatregelen voor 
CO2-beprijzing worden ingevoerd, 
beïnvloedt dit de concurrentieposi-
tie van regionale glastuinbouwclus-
ters: waar ga je nieuw bouwen, in 
welke bedrijven is het interessant te 
investeren, hoe is de financierbaar-
heid van bedrijven in clusters met 
beperkte verduurzamingsmogelijk-
heden?

Trias energetica
De trias energetica is een strate-
gie voor het nemen van energiebe-
sparende maatregelen. De stappen 
komen neer op (1) beperking van 
het energieverbruik, (2) maximaal 
gebruik van energie uit duurzame 
bronnen en (3) zo efficiënt moge-
lijk gebruik van (fossiele) ener-
giebronnen voor de resterende 
warmtebehoefte. Alle drie de pijlers 
vereisen een aanpak op individueel 
bedrijfsniveau, op sectorniveau en op 
gebiedsniveau.
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Aanpak op bedrijfsniveau
Een aanpak op het niveau van het indi-
viduele bedrijf ligt voor de hand. De 
ondernemer maakt zelf de afweging 
welk gewas hij gaat produceren. Dat 
kan een gewas zijn met een kleine of 
grote warmtevraag zoals bijvoor-
beeld aardbei als product met een 
relatief lage warmtebehoefte. 

Aanpak op sectorniveau
De terugdringing van CO2-emissies 
op sectorniveau kan worden gesplitst 
in maatregelen vanuit de markt, 
vanuit het aanbod of vanuit de wet-
gever. De retailkanalen werken aan 
het terugdringen van de emissies die 
plaatsvinden bij de producenten waar 
zij inkopen. Ondernemers in telers-
verenigingen kunnen hun teeltsche-
ma’s (mede) afstemmen op de eigen 
bedrijfsuitrusting en het duurzame 
energiegebruik van hun collega’s. 
Welk bedrijf kan het beste de win-
terproductie met grotere warm-
tevraag voor zijn rekening nemen? 
Welk bedrijf wordt ingezet voor het 
zomerseizoen? De wetgever heeft tot 
slot veel mogelijkheden de emissie 
in de glastuinbouw te beïnvloeden. 
Stimuleringsmaatregelen als inves-
teringsprogramma’s, belasting-
voordelen, subsidies of collectieve 
programma’s (Kas als energiebron) 
enerzijds, en belastingen zoals een 
CO2-heffing anderzijds, geven rich-
ting aan ondernemersbeslissingen. 

Aanpak op gebiedsniveau
Tot slot bepleiten we een sterke 
focus op een gebiedsgerichte 
aanpak. Clusters van glastuinbouw-
bedrijven hebben verschillende 
kenmerken. Soms is woningbouw 
nabij, soms industrie, en sommige 
gebieden liggen erg landelijk. Dat 
betekent dat mogelijkheden tot 
cascadering (tot het verknopen van 
energiebehoeften van verschillende 
partijen) er overal anders uit zien.   
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Kas als energiebron
Al zo’n vijftien jaar werkt Dennis 
Medema aan de energietransitie in 
de glastuinbouw binnen het pro-
gramma Kas als Energiebron (KaE). 
Dit is het actie- en innovatiepro-
gramma van het ministerie van LNV 
en Glastuinbouw Nederland, waarin 
gezamenlijk wordt gewerkt om de 
ambities en doelen ten aanzien 
van CO2-emissie te halen. Daarbij 
coördineert hij vanuit Glastuinbouw 

De toekomst van 
jaarrond aardbeien in 
sterk veranderende 
markt
» De energiecrisis heeft er het afgelo-
pen jaar flink op ingehakt bij veel glas-
tuinbouwondernemers. Daarom is het - 
naast uiteraard de zorgen om het klimaat 
- van groot belang om onafhankelijker te 
worden van aardgas. Energiebesparing 
en de resterende hoeveelheid energie 
verduurzamen, zijn daarbij de pijlers om 
aardgasloos te worden. Maar welke opties 
zijn er dan voor glastuinbouwbedrijven? 
Is het reëel, welke hulp heeft de sector 
nodig en welke randvoorwaarden zijn er?  
Dennis Medema | Themaspecialist energie bij Glastuinbouw Nederland
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Nederland met name het onderzoek 
en de innovaties die daarin plaats-
vinden. Dit gebeurt in nauw overleg 
met tuinders en de onderzoeksin-
stellingen. De ondernemersgroep 
KaE speelt daarin een belangrijke 
rol om advies te geven over projec-
ten, naast dat de landelijke gewas-
commissies ook belangrijke input 
geven. De financiering van projec-
ten gebeurt via het ministerie van 
LNV en Stichting Kennis in je Kas 

(KijK). Bij laatstgenoemde stich-
ting beslissen de tuinders in de 
programmaraad waar het geld aan 
wordt besteed. 

Naast onderzoek en innovatie is er 
ook veel aandacht voor het over-
dragen van de opgedane kennis via 
bijeenkomsten, het cursusaanbod en 
het ondersteunen van tuinderscol-
lectieven voor het realiseren van 
gezamenlijke restwarmte en geo-

thermieprojecten in de zogenoemde 
gebiedsaanpak. Voor de uitrol en 
stimulering van innovatie in de 
praktijk zijn voor de glastuinbouw 
de specifieke MEI- en EG-regeling 
van belang, naast de meer generieke 
SDE++-regeling. In de afgelopen 
vijftien jaar zijn er al belangrijke 
stappen gezet, zoals de toepassing 
van geothermie, biomassa, diffuus 
en AR-glas, LED-belichting, ontvoch-
ti-ging/luchtbehandelingssystemen 

‘‘Energiebesparing  
en verduurzaming zijn  
de pijlers om aardgasloos  
te worden
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en juist ook de ontwikkeling en uit-
rol van de principes van Het Nieuwe 
Telen. Nu zijn ook ontwikkelingen 
als de opkomst van waterstof, de 
uitrol van LED-belichting, het 
terugwinnen van latente warmte uit 
de kaslucht, het zuiniger omgaan 
met CO2 en de zoektocht naar nieuwe 
CO2-bronnen actueel.

Fossielvrij
Wegens de energiecrisis en het 
klimaatbeleid staat het toewerken 
naar fossielvrij hoog op de agenda. 
In het nieuwe energieconvenant met 
de overheid staat als doel dat we in 
2030 grofweg halveren in CO2-emis-
sie/aardgasverbruik ten opzichte 
van 2020. Dat is een grote opgave. 
Daarnaast staat de ambitie om in 
2040 klimaatneutraal te zijn en dit 
alles wel onder economisch renda-
bele omstandigheden. Maar is dat 
wel reëel? En hoe kan de aardbei-
enteelt fossielvrij worden? Glas-
tuinbouw Nederland werkt op het 
moment van schrijven samen met 
ondernemers aan het opstellen van 
een nieuwe energievisie. Door de 
recente ontwikkelingen is de oude 
visie aan een update toe. 

Trias energetica
In de zogenoemde Trias Energetica 
is de eerste stap energie besparen. 

Van belang daarbij is om als teler 
eerst goed de principes van Het 
Nieuwe Telen onder de knie te heb-
ben. Dan zijn maatregelen als extra 
schermen, andere kasdekmaterialen 
en ontvochtiging van belang. Met 
het terugwinnen van de zogenoemde 
latente warmte (warmte uit water-
damp) kan zeker bij een belichte 
teelt veel energie worden gewon-
nen. Bij belichting is uiteraard het 
gebruik van LED een belangrijke stap 
om flink op elektriciteit te besparen 
ten opzichte van de SON-T lampen.

De volgende stap is om de reste-
rende warmtevraag in te vullen 
met zoveel mogelijk duurzame 
energie. Dit kan restwarmte zijn, 
geothermie of zonthermie. Daar-
naast kan in de zomer warmte uit 
de kas worden gewonnen, die via 
lange termijn warmteopslag in de 
winter kan worden gebruikt via 
een warmtepomp. Die warmte kan 
ook uit oppervlaktewater komen 
(aquathermie). Een optie die nog 
verder ontwikkeld moet worden, is 
waterstof. Dat kan in de toekomst 
een belangrijke optie worden om in 
ieder geval de piekbehoefte in te 
kunnen vullen. Er is dus een palet 
aan opties, waarbij de keuze van 
een individueel bedrijf afhangt van 
wat in die regio en voor zijn gewas 

‘‘Wat 
Glastuinbouw 
Nederland  
betreft lijkt het 
reëel om in 2040 
klimaatneutraal  
te zijn
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en bedrijf mogelijk is en past. Dit 
geldt daarbij ook voor het, veelal 
solitair gelegen, aardbeienbedrijf.

Randvoorwaarden klimaat-
neutraal
Om deze opties ook daadwerkelijk 
mogelijk te maken en in de praktijk 
toepasbaar, is er een aantal rand-
voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld 
het elektriciteitsnet op orde zijn om 
voldoende elektriciteit af te kunnen 
nemen of te leveren voor bijvoor-
beeld de warmtepompen. Hetzelfde 
geldt voor de warmte-infrastruc-
tuur om restwarmte te kunnen 
leveren. CO2 is noodzakelijk voor 
een goede productie en door geen 
aardgas meer te verstoken vervalt de 
belangrijkste bron daarvoor. Dus de 
CO2-voorziening moet op orde zijn 
met externe bronnen. Ook blijven 
kennisontwikkeling en subsidie voor 
nieuwe innovaties van belang. Daar-
naast moet het fiscale stelsel goed 
op orde zijn, samen met het nieuwe 
CO2-sectorsysteem. Daarbij moet een 
goede balans worden gezocht tussen 
het stimuleren van CO2-emissiere-
ductie en het ontmoedigen daar-
van. Dan lijkt het wat Glastuinbouw 
Nederland betreft reëel om in 2040 
klimaatneutraal te zijn. 
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De WHY van de 
tuinbouw
» Wetenschappelijk gezien bestaat de 
mens circa 170.000 jaar met als oorsprong 
het merengebied van Afrika. De mens ver-
andert zeer langzaam. De schatting is 0,2% 
over een miljoen jaar. De mens is zeer 
bekwaam om met blote handen te oogsten, 
maar is fysiek onbekwaam om (grote) die-
ren te vangen en te verorberen.  
Rob Baan | ceo Koppert Cress: Ondernemer van het jaar 2020

De intelligente mens heeft allerlei 
hulpmiddelen bedacht; zoals speren, 
messen, kookpotten en maakt gebruik 
van o.a. vuur. We kunnen heel goed 
grote dieren eten en verteren, maar 
we zijn er niet voor gemaakt. Wij zijn 
planteneters die soms wat dierlijk 
eiwit zoals vis, insecten, eieren en 
klein wild, horen te eten. En vege-
tariërs bewijzen dat vlees eigenlijk 
helemaal niet hoeft.

De steden moesten gevoed 
worden
Wij, als mens, wonen pas 10.000 jaar 
soms in steden. Dat zijn de mensen die 
ophielden met jagen en verzamelen en 
dat aan anderen overlieten. Die steden 
stelden nog niet veel voor en er waren 
veel meer mensen buiten de stad dan 
in de stad. Dat veranderde toen er 
grote steden kwamen zoals Jeruzalem, 
Athene en Rome. Toen moest er serieus 

gewerkt worden om de stad te voeden. 
Want als de stad niet goed gevoed 
werd dan brak er gedoe uit. In de Gou-
den Eeuw had een stad als Amsterdam 
serieuze problemen zichzelf te voe-
den. De Plantagemiddenlaan leverde 
niet voldoende op en er kwamen ook 
nog huizen te staan. Pas na het droog-

leggen van de Schermer, Purmer en 
Beemster kon het rijke leven aan de 
Grachtengordel zich doorzetten. In al 
die tijd, van 10.000 jaar geleden tot 
circa 1850, was ons voedsel gebaseerd 
op veel groenten en een beetje vlees 
of vis. En geloof me, de armen aten 
alleen maar plant. 
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Veranderend menu
Na de uitvinding van de stoomma-
chine en de exploitatie van de kolo-
niën kwam er een verandering in ons 
menu. Suiker was onbetaalbaar tot 
die tijd. Fruit en honing waren de 
zoete smaakmakers. Maar de hoe-
veelheid suiker, snelle koolhydraten, 
zout en vet waarmee na 1850 ons 
voedsel in elkaar werd gezet, was 
niet afgestemd op dat lichaam dat 
niet veranderd is sinds 170.000 jaar 
geleden. De gevolgen waren enorm. 
Westerse ziekten gaven problemen 
die we nog nooit gezien hadden. 
Tot 1900 was voeding je medicijn. 
Artsen en koks dragen dezelfde witte 
kleding omdat dit vroeger hetzelfde 
beroep was. Pas recent is weer uit-
gevonden dat groenten ook farmaco-
logische eigenschappen hebben! Dûh. 

Gezondheidsbommetje
Ellaginezuur zit volop in aardbeien. 
Ook in granaatappel. Deze stof is 
inmiddels bewezen in het verhogen 

van de weerstand tegen ontste-
kingen. Ga eens surfen op PubMed. 
Sowieso is de aardbei, mits rijp 
geoogst een gezondheidsbommetje. 
En onbewust weet de consument dit 
ook. Alleen vraag ik me af waarom 
aardbeiensnoepjes wel smaken naar 
wilde aardbei en niet naar de gecul-
tiveerde. Zijn we het belang van 
smaak vergeten?

Planten zijn cruciaal voor 
onze gezondheid
Waarom deze opening? Omdat wij 
“van de groenten en fruit” beter 
moeten snappen waarom we belang-
rijk zijn. Planten eten is cruciaal 
voor onze gezondheid. We hebben 

een staatssecretaris voor preventie-
beleid. We hebben een goed georga-
niseerde tuinbouw. Een geweldige 
infrastructuur. Maar we moeten 
ons verdedigen tegen de burger, de 
beleidsmakers en de regelgeving, 
om ons mooie gezonde product 
te mogen telen. Ik ben overtuigd 
dat een belichte winterteelt in de 
Noordwest-Europese metropool, 
duurzamer is dan aardbeien van ver 
weg. Maar dan moeten we wel zorgen 
dat ze smaken, dat er keurig met de 
arbeid wordt omgegaan en dat de 
consument snapt dat je wekelijks 
een paar aardbeien in je mond moet 
steken. 

‘‘De aardbei is, 
mits rijp geoogst, een 
gezondheidsbommetje

Rob Baan, 
Ondernemer van 

het jaar 2020
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Stichting Aardbei 
Onderzoek, een update

» Deze update geeft inzicht in ontwikke-
lingen en voortgang van de vele onderzoe-
ken die via Stichting Aardbei Onderzoek 
lopen in de aardbeienteelt.

Dankzij uw bijdrage zijn we in staat om onderzoek voor aardbeien in zowel 
bedekte teelten als in de vollegrond, vermeerdering en productie, te blijven 
doen. Via de Begeleidingscommissies Onderzoek (BCO’s) stellen we alle 
deelnemers van SAO in de gelegenheid om mee te denken over de inhoud en 
financiering van onderzoek. Meer informatie over onderzoek, het lidmaat-
schap en deze update zijn te vinden op www.aardbeionderzoek.nl of via het 
bestuur van SAO.

Appgroep voor de onderzoeksresultaten
Sinds april 2022 is er een appgroep voor de aardbeientelers en plantenkwe-
kers. Hierin komt met regelmaat een link naar de website SAO met onder-
zoekresultaten. Op deze manier ontstaat een beter beeld bij de leden wan-
neer (tussentijdse) resultaten op de website komen. Met één of twee klikken 
op je telefoon zit je dan in de onderzoeksresultaten. Wil je ook deelnemen 
aan de appgroep, bel of app naar het secretariaat 06 2121 2453.

SAMENSTELLING BESTUUR 
STICHTING AARDBEI ONDERZOEK

Voorzitter
Claudia den Braver-Plantum
Secretaris
Henny van Gurp-GTNL
Teler
Jan van Meer
Teller
Jeroen Schwering
Plantenkweker
Jac-Jan van den Wijngaart
Plantenkweker
Sander Koenen
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ONDERZOEK PLANTGEZONDHEID 

Detectie Erwinia Pyrifolie in aardbei on-
der glas (2019-2022)

RESULTAAT
Verbeterde testmethode voor het aantonen van Erwinia 
Pyrifolia in een latent stadium.

VOORTGANG
De moleculaire toets om Erwinia in latent stadium te 
kunnen ontdekken is klaar, inclusief protocol. Het toet-
sen met praktijkmonsters is in 2021 getest op locaties, 
als extra nulmeting en toetsingsmoment. Er is een toets 
ontworpen waarmee verdacht materiaal kan worden 
opgespoord. 

AFSTEMMING
Met telers Jan Goesten (teler Ammerzoden), Martijn van 
Oers en Peter Hereijgers (teler Prinsenbeek), Albert 
Vermeulen en Sjaak Verhoeven (teler Den Hout), Ad van 
Laarhoven (adviseur Delphy), Marcel Wenneker (uitvoer-
der WUR) en Henny van Gurp (SAO). 

UITVOERING
WUR (Marcel Wenneker); Eindrapportage in 2022. Het 
project t.b.v. toetsingsmomenten is verlengd in 2021. 
Verdacht materiaal kon ook in 2022 worden aangeleverd 
bij Marcel Wenneker

PPS Weerbare teeltsysteem 2024 in aard-
bei (2020-2023)

RESULTAAT
Ontwikkeling van preventieve (biologische) systeemaan-
pak voor de hele keten van vermeerdering, opkweek en 
productie in de belangrijkste aardbei teeltsystemen, die 
toepasbaar zijn op de korte termijn (3-5 jaar).

VOORTGANG
Optimalisatie teelt onder glas + verhogen plantweer-
baarheid (Bleiswijk, coördinator Johanna Bac-Mole-
naar); Verhogen weerbaarheid tegen Phytophthora 
(Bleiswijk, coördinator Marta Streminska); Aanpak meel-
dauw en vruchtrot op stellingen (Vredepeel, coördina-
tor Bert Evenhuis); Herontwerp trayveld (Horst, coördi-
nator Bert Evenhuis i.s.m. met Bart Jongenelen, Delphy); 
Proef loopt nog.

AFSTEMMING
Met telers en plantenkwekers SAO en LC. Maurice Deben 
(Van den Elzen Plants), Klaas de Jager (Greenery), Robin 
Stolk, Tanja Roovers en Peter van der Avoird (van der 
Avoird Trayplant), Bart Jongenelen (Delphy), Henk Ritter 
en Bart Joosten (Mertens), Jan van Meer (Meerfruit), 
Marc van Gennip (Genson); Marcel Suiker (Flevo Berry), 
Peter Neessen (Neessen Aardbeien & Aspergeplanten). 
SAO is penvoerder en voorzitter BCO.

UITVOERING
WUR Glastuinbouw (o.l.v. Kirsten Leiss). Financiering via 
Topsector/bedrijfsleven (o.a. SAO). Zowel bijdrage vanuit 
opkweek SAO, als ook productieteelt SAO. Mede gefinan-
cierd vanuit KIJK-bijdrage glastuinbouw.

Herontwerp aardbei onder glas 2030 
Kennisimpuls Groene gewasbescherming 
(2018-2023)

RESULTAAT
Doorkijk naar mogelijkheden van een optimaal duur-
zame aardbeienteelt in 2030, op basis van o.a. teelt op 
steenwol, uit zaad, alle teeltfasen in de kas.

VOORTGANG
Teelt op steenwol uit zaad resulteert in goede 
opbrengst. Wekelijkse scouting is basis van onze gewas-
beschermingsstrategie. Onderzoek naar meeldauwbe-
heersing heeft aangetoond dat UV-C een goede preventie 
geeft.  Verder optimaliseren we de inzet van biologische 
bestrijders. Voor trips focus op vroege vestiging van 
Amblydromalus limonicus en vestiging van Orius in 
bankerplanten. Bankerplanten kunnen ook overbevlie-
ging voorkomen.

AFSTEMMING
Met telers SAO en LC Marcel Dings, Rob van Enckevort 
en plantenkwekers Peter van der Avoird, René Gipmans, 
Johan Neessen, Marcel Suiker (Flevo Berry), Gé Bentvelsen 
(ABZ Seeds) Bart Vromans, Rob Wessels, Klaas de Jager 
met vertegenwoordigers van bedrijven Rockwool/Grodan 
en Biobest vindt afstemming plaats. 

UITVOERING
Onderzoek WUR Glastuinbouw (Kirsten Leiss, Bert Lotz, 
Bert Evenhuis en Jan Janse). Financiering via Topsector/
Ministerie LNV en SAO.
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PPS Groeimedia (2022-2025)

RESULTAAT
Kennis en techniek worden ingebracht om organische 
groeimedia met een gegarandeerde microbiologische 
activiteit te kunnen leveren. Dit is inclusief een gedegen 
teeltadvies om de microbiële eigenschappen tijdens de 
teelt op peil te houden. In de snelgroeiende markt voor 
groeimedia worden steeds meer potgrondmengsels ont-
wikkeld waarin organische materialen anders dan veen de 
boventoon voeren. Potgrondmengsels bevatten bijvoor-
beeld kokosproducten, hout- en vezelproducten, schors en 
gecomposteerde organische reststromen. De Nederlandse 
organische reststromen zijn zonder bewerking meestal 
ongeschikt als wortelmedium en worden daarom vóór 
gebruik door potgrondleveranciers ingrijpend bewerkt 
en gemengd met andere materialen om een stabiel en 
betrouwbaar mengsel te kunnen leveren. Een gevolg van 
het gebruik van organische grondstoffen en organische 
meststoffen is dat het microbieel leven in de groeimedia 
sterk toeneemt en verandert. Er is nog veel onbekend over 
de relatie tussen de samenstelling van het microbiële 
leven en de kwaliteit van de geteelde producten.

VOORTGANG
Het project is gestart met het ontwikkelen van een stan-
daard teelttest om samenstelling en activiteit van het 
microleven in een groeimedium gedurende een korte 
teelt vast te leggen. Deze test wordt de basis voor het 
vergelijken van verschillende groeimedia, verschil-
lende planten en andere manieren van watergeven en 
bemesten. Met de verkregen kennis worden specifieke 
potgronden gemaakt door Lensli, Legro en Kekkila/BVB, 
inclusief gebruiksadviezen. De mengsels worden in 
teelten beproefd door telers verenigd binnen Glastuin-
bouw Nederland, LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en 
Zomerbloemen en Tree Centre Opheusden.

AFSTEMMING
Met meerdere telers uit diverse gewassen. Vanuit het 
gewas aardbei zit Michiel Pennincx in de begeleidings-
commissie.

UITVOERING
Door potgrondbedrijven, teeltbedrijven, Stichting RHP, 
Glastuinbouw Nederland, LTO en Wageningen University 
& Research (WUR). Het project wordt gefinancierd door 
de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Stich-
ting Kennis in je Kas (KIJK).
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UV-C onderzoek meeldauw (vanaf eind 
2020)

RESULTAAT
Doorontwikkeling van onderzoek meeldauwbestrijding 
met UV-C

VOORTGANG
Onderzoek op het Proefcentrum Hoogstraten is afge-
rond. Een flyer met eindresultaten is opgeleverd. Er is 
budget om binnen het project een proef aan te leggen 
bij een teler in 2023.

AFSTEMMING
Met telers uit bestuur SAO en LC vindt afstemming 
plaats. Daarnaast wordt nog een BCO opgericht waar 
telers met interesse in kunnen deelnemen.

UITVOERING
Onderzoek door Proefcentrum Hoogstraten (o.l.v. Peter 
Melis/Stef Laurijssen). Financiering via Interreg/
bedrijfsleven (o.a. Octinion). En bijdrage SAO vanuit 
opkweek + productieteelt. Uitbreiding Interreg-project, 
voor Noord-West Europa (NL, DLD, FR). Nadat positieve 
resultaten zijn gehaald in voorgaand onderzoek in Bel-
gië/UK.

SAO Aanpak Witte vlieg bedekte teelt 
(2021-2022)

RESULTAAT
In 2021 enquête uitgezet om ervaringen uit de praktijk 
te vernemen.  Begin gemaakt met vergelijk diverse stra-
tegieën om in 2022 tot een plan van aanpak te komen. 
Geen concreet vervolgonderzoek, wel kennis delen d.m.v. 
diverse strategieën uit het veld.

AFSTEMMING
Met deelnemers BCO Witte vlieg; Jack Konings, Ad van 
Rijn, Wouter de Ruiter, Erik Gerichhausen, Lilian van 
Rijn. Jan Goesten (telers), Arno Hellemons (Biobest), 
Ellen Klein (Koppert), Paul van de Ven (Vos Capelle), Wim 
Voogt (Klep), Twan van den Brand/ Mandy Geerts (CLTV)
        
UITVOERING
Door Biobest, Koppert, Vos Capelle, Klep Agro, CLTV. Lage 
bijdrage vanuit SAO (in kind in de vorm van uren).

ONDERZOEK ENERGIE

KaE aardbei fossielvrij en emissieloos 
DEMO kas 2030 (2019-2022)

RESULTAAT
Emissieloos en fossielvrije aardbeiteelt met LED’s (HNT): 
lage inzet van chemie, energie (fossiel) en CO2; Stabiele 
wekelijkse productie jaarrond: ‘plant in balans’; spe-
cifiek 2022 realiseren stabielere productie bij Favori, 
o.a. door meer sturing op bepaalde lichtsom, realiseren 
minimaal gelijke productie (en kwaliteit) als in voor-
gaande jaren, maar nu op steenwol (>25 kg/m2), betere 
strekking blad in winter door o.a. lichtspectrum, GA en 
voorkomen hoge piekproducties/trossnoei en verdere 
CO2-reductie en minder stroomverbruik.

VOORTGANG
Vier teelten, rassen Favori (75%), Murano en Arabella; 
monitoring gewasontwikkeling, biomassa, refractie, lich-
tonderschepping, ziekten en plagen, oriënterende proef 
blad- en trosstrekking. LED’s: 2 lichtspectra en dimbaar 
(Signify), diverse lichtstrategieën.

AFSTEMMING
Met telers uit bestuur SAO en LC vindt afstemming 
plaats.  
  
UITVOERING
Onderzoek WUR Glastuinbouw (Uitvoering: Frank Kemp-
kes, Jan Janse, Johanna Bac-Molenaar, Ada Leman; Finan-
ciering via KIJK (Kas als Energiebron) Ministerie LNV.

KaE Aardbei in balans (2021-2022)

RESULTAAT
Een langdurige teelt met doordragers lijkt mogelijk, 
zolang vraag en aanbod van assimilaten in evenwicht 
zijn. In twee verschillende teeltronden onderzochten 
Plant Lighting en Delphy Improvement Centre de moge-
lijkheden van een optimale strategie. Uit de resultaten 
blijkt dat niet zozeer maximale fotosynthese, maar 
juist etmaaltemperatuur bepalend is voor een markt-
conforme opbrengst. Met een lagere RTR produceerde 
het gewas aanzienlijk zwaardere vruchten. Door ook de 
plantbelasting, daglengte en CO2-dosering aan te pas-
sen, bleven de onderzoekers constant ‘in control’.   
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VOORTGANG
Afronding in 2022.

AFSTEMMING
Met telers Rob van Enckevort, Joost van Uitert, Jan Rob-
ben Flevo Berry, Erik Rasing, Arno Loos, Peter Hereijgers

UITVOERING
Onderzoek door Delphy Stijn Jochems en Bart Jongene-
len; Lisanne Schuddebeurs; Plant lighting Govert Trouw-
borst en Plant monitoring Peter Geelen; Financiering 
via KIJK (Kas als Energiebron) Ministerie LNV en SAO. 

KaE Fundamentele kennisontwikkeling 
LED-belichting voor praktische toepas-
sing in de kas II (2021-2023)

RESULTAAT
Bij belichte aardbeienteelten is productie per mol licht 
relatief erg laag. Dit komt voornamelijk door (1) te 
lage lichtinterceptie en (2) te korte oogstperiode t.o.v. 
gehele teeltduur. Controle over strekking van blad- en 
bloemstelen en over bloei zijn sleutel tot succesvolle 
jaarrondteelt. Uiteindelijk moet in balans geteeld 
worden met gecontroleerde en zo gelijkmatig moge-
lijke trosaanleg over lange periode. In onderzoek is 
het gelukt om juni-dragers, waarbij bloei geïnduceerd 
wordt bij korte-dag, te laten bloeien bij lange-dag. 
Daarnaast is het gelukt om doordragers, waarbij bloei 
juist geïnduceerd wordt bij lange-dag, trager bloem-
trossen te laten aanleggen bij lange-dag door spectrale 
sturing. In dit vervolg wordt proefronde verlengd en 
nieuwe proefronde met 6 belichtingsbehandelingen op 
‘misleiding’ van bloeisignaal en strekking bladstelen.

VOORTGANG
Afronding ronde 1 en 2 in 2022; 3e ronde is opgestart in 
2022 en loopt tot 2023.

AFSTEMMING
Met Rob van der Wouw, Peter van den Eertwegh, Peter 
Hereijgers, Rob van Enckevort, Boudewijn vd Wal, Rob van 
Leijsen, Jan van Genderen, Wil Beekers, Dennis Joosten, 
Arno Loos, Bart Goorts, Robin Stolk en Tanja Roovers.

UITVOERING
Onderzoek door Plant lighting Govert Trouwborst; 
Financiering via KIJK (Kas als Energiebron) Ministerie 
LNV en SAO.
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KaE Aardbei onder controle: Naar een fos-
sielvrije jaarrondteelt (2022-2023)

RESULTAAT
In de afgelopen twee jaar heeft Plant Lighting op kleine 
schaal plantfysiologische principes achterhaald: onder 
andere kortedagplanten kunnen worden misleid onder 
een langedagbelichting. In het afgelopen teeltseizoen 
zijn door Delphy ISFC de bouwstenen opgeschaald naar 
een teeltconcept in de kas. Hieruit bleek dat de grootste 
kans voor jaarrondteelt met één planting bij low chill 
junidragers ligt. Komend belichtingsseizoen wordt 
er voortgebouwd op de behaalde resultaten. Aan het 
einde van de proef willen de onderzoekers een helder 
antwoord hebben op wat de meest succesvolle winter-
strategie is. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met de low 
chill junidragers Fandango en Inspire. Daarnaast wordt 
er nog onderzoek gedaan naar het tijdig in productie 
zijn door te variëren in plantdatum en daglengte van de 
opkweek (wel of niet verduisteren). Voor het hele teelt-
concept is het in balans telen (zonder grote oogstpie-
ken) een voorwaarde. Daarom wordt ook de proeffactor 
planttype (plug/minitray/tray) getoetst. 

VOORTGANG
Vooralsnog wordt er een tweesporenbeleid gevolgd 
voor inducerend telen: Een 12-uurs daglengte waardoor 
low chill junidragers sowieso induceren en een 18-uurs 
daglengte waarbij de laatste 6 uur van de dag er fotope-
riodische misleiding plaatsvindt: wel lange dag, toch 
bloei-inductie. In beide kassen zal er globaal gestuurd 
worden op een gelijke dagelijkse lichtsom en groei-
graaduren.

AFSTEMMING
De proef wordt nauwgezet gevolgd door een grote groep 
telers, opkwekers en veredelaars: Peter van den Eert-
wegh, Rob van Enckevort, Arno Loos, Peter Hereijgers, 
Rob van Leijsen, Rob Joosten, Boudewijn vd Wal, Robert 
van Meer, Jan van Genderen, Robin Stolk, Tanja Rovers, 
Klaas de Jager , Wil Beekers, Ruud Venner, Jan Robben

UITVOERING
Dit onderzoek is een gezamenlijk project van Plant Lighting 
en Delphy ISFC en wordt gefinancierd door: Kas als Energie-
bron, het innovatie- en actieprogramma van het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw 
Nederland en mede gefinancierd door: Stichting Aardbei 
Onderzoek, Signify, Fresh Forward en Plant Sciences.

ONDERZOEK WATER

KIJK  Waterefficiënte teelt op substraat 
(2021-2024)

RESULTAAT
Telen in de praktijk met een nagenoege nulemissie en 
het waterverbruik verminderen/waterefficiënter telen. 
Meer info via website Glastuinbouw Waterproof.

VOORTGANG
In dit project wordt emissieloos telen geïmplementeerd 
en gemonitord. Knelpunten bij het emissieloos telen in 
de praktijk worden in kaart gebracht en voor een aantal 
relevante knelpunten wordt een oplossing ontwikkeld. 
Daarnaast wordt een teeltconcept opgeleverd waarin 
zonder gebruik van alternatieve waterbronnen geteeld 
kan worden.

AFSTEMMING
Met bedrijven Jan Goesten ; Albert Kosdi (Kwekerij 
Noord Oost); Bart Goorts

UITVOERING
Onderzoek door WUR; Financiering door Stichting 
KijK, Topsector TU/LNV, Stowa, Greenport West-Holland, 
gewascoöperatie Amaryllis, Bom Groep, Royal Brinkman 
en Bruine de Bruin. 

NIEUW AARDBEI ONDERZOEK

SAO is ook betrokken bij ‘Optimale zachtfruit keten” en 
de ontwikkeling van en aansluiting bij nieuw onderzoek. 
Er wordt gewerkt aan de volgende onderwerpen:
•  In transitie naar een groenere aardbeienteelt -Sa-

men op weg naar nieuw perspectief. 
•  PPS Ralstonia
•  Bodembiodiversiteit (SOILpro) 
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Field Trip

June 9 2023

Think different.

SEMINARS

SHARING

CROPS

EXPERIENCE

EXHIBITION

NETWORKING

FOOD&
DRINKS

MEETING

Field Day June 8 2023
Field Trip June 9 2023 Networking

• Exhibition floor with broad 
range of companies

• Meet your partners from the soft 
fruit sector

Experience
Unique opportunity to visit 
research & innovative practice in 
greenhouses, shelters soft fruit 
and table tops strawberry

Seminars
• Innovative topics
• Latest knowledge

WELCOME!

Sonsation
Flair
Verdi

Frigo A+ en A++
Tray- & minitray
Verse plug planten

Florice
Malling Ace
en meer…

Falco
Favori
Hademar

Joost Henselmans
T +31 (0)6 4849 8269

Peter Meinhardt
T +49 15155013740

betrouwbaar
deskundig
persoonlijk

www.firmahenselmans.nlwww.firmahenselmans.nl

STOOM uw trays,
potten en bakken !
ter voorkoming en/of bestrijding
van diverse ziekten en onkruiden

WYMO VENLO BV
info: Luc van Wylick 06 5350 5974

www.wymo.nl        info@wymo.nl


