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Diensten en producten worden steeds geleverd onder toepassing van onze algemene voorwaarden, in de meest recente 

versie gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Op verzoek zenden wij u de voorwaarden 

kosteloos toe. Tevens vindt u de algemene voorwaarden op onze website. 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Graag nodigen wij u uit voor de Demo Bodemscan (Fleuren) op het bedrijf van Jacco Merkens in 

Werkhoven. Met een bodemscan wordt door elektrische geleidbaarheid verschillen in hoogte, natte 

plekken en organisch stofgehalte van het perceel in kaart gebracht. Hierop kunnen maatregelen op het 

perceel worden aangepast (extra bemesting, ontwatering etc.). Tijdens de demonstratie zijn de kaarten 

van het perceel zichtbaar en wordt ingegaan op de toestand van dit perceel. De demonstratie wordt 

gehouden op het biologische appelperceel. In november volgt een workshop bodem met meer 

informatie.  

Datum    woensdag 17 juli 2019  

Tijd   10.00 uur tot 11.00   

Locatie perceel  Caspargouw, einde weg Molenspoor Werkhoven, bij Red Love bus pad inrijden 

 

Met vriendelijke groeten, Gerjan Brouwer, adviseur biologische fruitteelt 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Over DUIT: in het kennisproject DUIT werken telers, onderzoekers en adviseurs aan een Duurzame Fruitteelt In 

Utrecht om te komen tot een rendabeler en milieuvriendelijker fruitteelt. Er zijn demonstraties, workshops en 

coachingsdagen, open dagen. Er zijn vier thema’s: precisieteelt, biologische fruitteelt, klimaatneutraal fruit telen en 

agroforestry (zoals de teelt van hazel- en walnoten). De uitvoering en organisatie van het project wordt gevoerd 

door adviseurs van Delphy in samenwerking met onderzoekers. Het project wordt mogelijk gemaakt door bijdragen 

van de Europese Unie en de provincie Utrecht in het kader van het POP3 programma. Het project heeft een looptijd 

van drie jaar (2019-2021). 

Het project wordt mogelijk gemaakt door: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert 

in zijn platteland.  

 

Geadresseerde      

Datum Ons kenmerk Telefoonnummer Uw brief van/kenmerk 

10 juli 2019 Brouwer 190710  06 533 75 103  

    
Onderwerp  E-mail  

Uitnodiging Demo Bodemscan g.brouwer@delphy.nl 

Delphy 

Heesterakker 2 F 

5281 LV Boxtel 

 

Telefoon 0411 65 25 25 

Fax 0411 67 87 51 
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Over Jacco Merkens: Interview op de site van de controle organisatie Skal 13 oktober 2017 
https://www.skal.nl/over-ons/nieuws/appels-en-peren-in-omschakeling-bij-fruitteler-merkens 

 

Appels en peren in omschakeling bij fruitteler Merkens 

Jacco Merkens heeft 35 hectare boomgaard en 1600 varkens. Twee jaar geleden besloot hij een 

gedeelte van zijn boomgaard om te schakelen naar biologisch. Waarom wil hij biologisch werken en 

hoe verloopt de omschakelingsperiode? 

 

 Jacco Merkens in Red Love perceel 

 

“Het is het lokale van biologisch dat mij aanspreekt”, aldus Merkens aan de telefoon. “In de gangbare 

teelt weet je niet door wie je peren gegeten gaan worden” vervolgt hij. “Ze gaan naar Duitsland, 

Engeland, Scandinavië. Terwijl de biologische appel en peer voornamelijk in Nederland gegeten 

worden”. Met het omschakelen van zo`n zeven hectare appel- en perenbomen wil de fruitteler erachter 

komen “of wij biologisch kunnen werken en of dit bij ons bedrijf past”. In het gangbare deel van de 

boomgaard werkt Merkens al met varkensmest van het eigen bedrijf, in plaats van met kunstmest. “We 

denken dus al in mest en dat maakt dat de stap naar biologisch voor ons minder groot is”. 

 

Leerproces 

Toch is het een heel andere manier van werken, heeft hij gemerkt. Dit jaar mislukte geheel onverwacht 

de perenoogst. Bij het plukken bleek er een schimmel in te zitten. “Dat was een tik die hard aankwam”, 

zegt Merkens erover. Waarschijnlijk zijn de peren te nat geworden. “In het gebruik van de biologische 

bestrijdingsmiddelen ben ik nog zoekende, het werkt anders dan met gangbare middelen. Ben je met 

een biologisch bestrijdingsmiddel nét even een uur te laat, dan gaat het mis”. De fruitteler probeert 

daarom volgend seizoen schimmel te voorkomen door cultuurtechnisch in te grijpen. “Door niet te 

beregenen, maar een druppelsysteem net boven de grond te gebruiken. En door in te grijpen door 

middel van wortelsnoei, waardoor de boom minder hard groeit en minder bevattelijk is voor 

bijvoorbeeld schurft”, aldus Merkens. “Het is echt een leerproces, je zit nog dichter bij de natuur dan 

bij gangbare fruitteelt. Gaat het ‘s nachts regenen in de gevoelige periode, dan moet ik mijn bed uit”. 

 

Samenwerking 

In het voorbereiden van de omschakeling heeft Merkens veel contact gehad met een bevriend biologisch 

fruitteler. Bij hem kan hij altijd terecht met vragen. “Zelf ben ik echt een praktijk man, dingen uitzoeken 

achter een computer is niks voor mij”. Verder belde hij met het kantoor van Skal Biocontrole voor 

informatie. “En tijdens het toelatingsonderzoek kon ik de inspecteur een aantal vragen stellen. We 

reden samen een rondje om de percelen, dat leverde erg nuttige informatie op”.  Voor de afzet van het 

fruit in omschakeling is de teler een samenwerking met andere fruittelers aangegaan.  En dat is meteen 

een advies aan andere fruittelers die omschakelen naar biologisch. “Ga niet als een cowboy de markt 

op, maar sluit je aan bij een afzetpartij. Zo voorkom je dat je je eigen prijzen verlaagt”. 

https://www.skal.nl/over-ons/nieuws/appels-en-peren-in-omschakeling-bij-fruitteler-merkens

