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Zeeuwse ondernemers richten kennis- en 

innovatie platform op voor Zeeuwse fruittelers. 

Delphy, Van Iperen en Meeuwse Handelsonderneming hebben het Kennis- en 

Innovatieplatform voor de Fruitteelt (KIF) in Zeeland opgericht. Er zijn plannen 

gemaakt om op diverse percelen in de provincie Zeeland onderzoek te starten gericht 

op innovaties in de fruitteelt. Het doel is om samen met fruittelers en 

belanghebbenden te werken aan een rendabele, toekomstbestendige fruitteeltsector. 

Op de percelen zullen onder andere proeven worden opgestart over de 

beschikbaarheid en het omgaan met zoet irrigatiewater, een urgent knelpunt in 

Zeeland zoals gebleken afgelopen zomer. Ook op het gebied van de teelt zelf wordt 

onderzoek uitgevoerd met thema’s als chemie-arme teeltmethoden en de inzet van 

groene middelen. In het kader hiervan zal er veel aandacht zijn voor de rol die 

bemesting hierin speelt. Ook wordt er gekeken naar de introductie van nieuwe 

perenrassen die geschikt zijn voor het Zeeuwse klimaat. 

De organiserende partijen starten vanuit een digitaal kennisplatform. Dit platform 

biedt de mogelijkheid om gezamenlijk projectideeën te formuleren en om deze 

nieuwe kennis met elkaar te delen. Ook worden hier de proefresultaten gedeeld met 

de sector. Komende jaren worden deze proeven ook toegelicht op 

demonstratiedagen, waarbij de resultaten worden gepresenteerd. De initiatiefnemers 

verwachten dat dit perspectieven biedt voor alle fruitteelt gerelateerde bedrijven om 

het onderzoek in Zeeland op een hoger niveau te tillen in de toekomst. Deze 

bedrijven zullen dan ook actief worden benaderd vanuit de initiatiefnemers. 

Het project gaat twee jaar duren en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie 

Zeeland in het kader van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. 
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Noot voor de redactie: 

Voor vragen of voor deelname aan het KIF kunt u contact opnemen met  

Rene Bal, 06-53375087, r.bal@delphy.nl  of met  

Cees Oele,  0620398258; c.oele@delphy.nl 

  

Delphy is een toonaangevende en onafhankelijk advies - en onderzoekspartner voor de plantaardige sectoren. 

Onze activiteiten richten zich op advies, onderzoek en projecten, zowel in Nederland als daarbuiten. Door continu 

vernieuwende en eigentijdse diensten en producten in de markt te zetten creëert Delphy meerwaarde voor 

ondernemers. Delphy heeft 200 adviseurs, onderzoekers en projectleiders in dienst. Delphy ontwikkelt praktijkkennis 

door eigen onderzoek uit te voeren op diverse ‘vernieuwingsbedrijven’. Hierbij wordt veelal samengewerkt met 

partners. Voor meer informatie, kijk op www.delphy.nl. 
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