
Maak kennis 
met Delphy!

 In 2018 adviseerden wij 8250 klanten

 In 2018 groeide Delphy met 6,5% 

  Op dit moment bouwen wij een onder-

zoekslocatie voor de boom- en vaste 

plantenteelt

  We hebben twee nieuwe klimaatcellen 

voor onderzoek in gebruik genomen

  Delphy heeft 230 gespecialiseerde 

onderzoekers en adviseurs in dienst

  Wij hebben eigen vestigingen in 14 

landen waar lokale adviseurs en onder-

zoekers werken

  Onze klanten bevinden zich in 56 

landen

  Delphy heeft het initiatief genomen 

voor de oprichting van het Kennis en 

Informatieplatform Fruitteelt

  Delphy investeert samen met Proef-

boederij Rusthoeve in onderzoeksfacili-

teiten in de akkerbouw
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DE Delphy
Bodem, Water & Kennis

 V FOTO'S DELPHY

In de land- en tuinbouw bestaan veel bedrijven al lang binnen 

dezelfde familie. Een groot goed, want familiebedrijven hebben 

oog voor duurzame bedrijfsvoering. Het bedrijf moet overgedragen 

worden aan de volgende generatie, dus de ondernemer heeft de 

bodem ‘in bruikleen’. Een verstandige zienswijze, want een goede 

bodem is de basis voor de toekomst.

Bodem
De bodem verheugt zich in een toenemende belangstelling. In 

het verleden dachten we te vaak dat we de bodem in de vingers 

hadden, dat we alles begrepen, dat we de teelt konden bijsturen 

met (chemische) hulpmiddelen. Inmiddels weten we dat een 

goede verzorging van de bodem veel meer oplevert dan we ooit 

konden bedenken. Hoewel zeker nog lang niet alles bekend is over 

bodemprocessen, wordt de bodem steeds meer onderwerp van 

aandacht en goede zorg. 

Je kunt de bodem zien als een ‘black box’. Kennis is van essentieel 

belang om de kracht die de bodem in zich heeft voluit te kunnen 

benutten en de (duurzame) balans in de bodem vast te houden. 

Praktijkkennis en praktijkervaring ontwikkelen, delen en uitwisselen 

is het dagelijks werk van de Delphy-adviseurs en onderzoekers.

Water
Water is een vereiste voor planten om te groeien en voor mensen 

om te leven. Afgelopen jaren geven een steeds extremer beeld 

welke invloed water kan hebben op de teelt en de bedrijfsvoering. 

Er is teveel water, het is te lang droog, of verzilting neemt toe. Dit 

maakt duidelijk dat water, net als bodem, meer aandacht vraagt om 

een succesvolle bedrijfsvoering te realiseren.

Bodem, water & kennis
Het op de juiste manier benutten van de combinatie bodem, water 

en kennis is voor nu en de toekomst bepalend voor het succes 

van de bedrijfsvoering. Kennis van de bodem is een combinatie 

van feiten, kennis over processen en jarenlange ervaring. Binnen 

Delphy combineren we deze drie aspecten door het zelf uitvoeren 

van praktijkonderzoek, het samenwerken met kennisinstituten en 

het benutten van de aanwezige ervaring binnen Delphy, intern en 

extern. Een mix met meerwaarde!

In deze uitgave van DE Delphy kunt u lezen hoe wij de combinatie 

van water, bodem en kennis toepassen bij ondernemers en partners. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Jacco van der Wekken, directeur

Heeft u vragen over een van de onderwerpen 
in DE Delphy? Neem dan contact op met de 

adviseur genoemd bij het artikel.

VOORWOORD JACCO VAN DER WEKKEN
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Delphy: experts in bodem en water

 Kennis van alle grondsoorten, substraten en water

 Intensieve kennisuitwisseling binnen teams

 Het benutten van kennis uit andere sectoren

 Kennisontwikkeling door praktijkonderzoek

 Het benutten van kennis uit internationale projecten 

kelingen rondom duurzaam en emissievrij produceren is dit veran-

derd. Er is in het verleden al veel kennis opgebouwd. De maat-

schappelijke eisen en veranderende wetgeving dwingen ons steeds 

weer en anders naar de bodem en het (her)gebruik van water te 

kijken en de manier waarop we er mee omgaan aan te passen. 

Kennisontwikkeling en kennisimplementatie
Binnen Delphy besteden we veel aandacht aan kennisontwikkeling 

en de toepassing daarvan om bodem en water optimaal te kunnen 

benutten. De bodem is de basis. Een gezonde basis zorgt voor een 

gezond gewas met een gezonde gewasontwikkeling. 

Hoe ontwikkelt Delphy kennis?
• Praktijkonderzoek 

Kennis ontwikkelen over bodem, substraat en water vraagt jaren-

lang onderzoek en ervaring. Delphy ontwikkelt kennis door zelf 

praktijkonderzoek rondom bodem en water uit te voeren.

• Innovatieve kennisprojecten 

Delphy ontwikkelt kennis van bodem en water door het 

opzetten en uitvoeren van innovatieve kennisprojecten voor 

ondernemers. We werken samen met nationale en internatio-

nale gerenommeerde kennisinstituten en universiteiten. 

• Experts door goede opleiding 

Iedere adviseur en onderzoeker krijgt bij zijn of haar start bij 

Delphy een gedegen opleiding op het gebied van bodem en 

water. Ervaren senior-adviseurs dragen hun kennis over aan de 

nieuwe collega’s. Zij gaan samen het veld in om de bodem te 

beoordelen, kennis en ervaring uit te wisselen maatregelen te 

bespreken voor een betere benutting van bodem en substraat. 

Zo kan iedere Delphy-adviseur of onderzoeker zich een expert 

noemen op het gebied van bodem en water.

• In teamverband beoordelen 

Sectorteams beoordelen gezamenlijk in teamverband diverse 

bodems. Zo houden zij hun kennis up-to-date. 

• Kennisuitwisseling tussen sectoren 

Delphy is actief binnen alle plantaardige sectoren. In iedere 

sector is kennis over bodem en water noodzakelijk. Binnen 

Delphy wisselen we sectorspecifieke kennis en ervaring onder-

ling uit.  

Bodem en water hebben veel 
met elkaar te maken, maar 
kennen ook ieder een eigen 
dynamiek. Het ontwikkelen 

en toepassen van kennis van 
bodem en water is de meer-

waarde die de experts van 
Delphy bieden.

 V FOTO'S DELPHY

Bodem
De bodem is onder andere een buffer voor wateropslag, de 

leverancier van nutriënten, maar ook de basis voor een weerbaar 

gewas. De natuurlijke bodem kent veel variatie binnen Nederland. 

Er zijn diverse grondsoorten, samenstelling van bodems en een 

variatie in eisen die diverse gewassen stellen aan de grondsoort. Er 

worden ook minder ‘natuurlijke’ bodems gebruikt, zoals potgrond 

in potcultures of substraat (steenwol of kokos) in de glastuinbouw. 

Water
Ook in water is er veel variatie. Wordt het voor irrigatie van opper-

vlaktewater gebruikt, wat is dan de kwaliteit? Wordt voor de 

substraatteelt regenwater gebruikt, hoe gaan we dan om met het 

recirculatiewater? En zo zijn er nog wel meer vragen te bedenken.

Kennis
Het belang van bodem en water neemt toe. Vroeger dachten we 

vaak in chemische oplossingen, maar door technologische ontwik-

Bodem én water én kennis: een 
combinatie met meerwaarde

Kennis

Partners

Kennis- 
ontwikkeling

Kennis-
implementatie
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Ieder bodemprobleem zijn 
eigen aanpak 
De bodem in het noordoostelijk akkerbouwgebied 
is enorm divers. Wanneer klanten bij adviseur Bert 
Huizinga komen volgt, na een grondige beoor-
delen, uniek advies. Dat heeft letterlijk veel voeten 
in de aarde.

 V BIJDRAGE: BERT HUIZINGA, AKKERBOUW NOORDOOST-NEDERLAND  

M 06 51 50 42 14 - E B.HUIZINGA@DELPHY.NL, FOTO'S DELPHY

Bodemverbeteringsadvies
Naast teeltadvies beslaat bodemverbeteringsadvies zo’n 10% van de 

werkzaamheden die akkerbouwadviseur Bert Huizinga in Noord-

oost-Nederland uitvoert. Akkerbouwers kloppen bij hem aan met 

een probleem. Wateroverlast, hoge zandkoppen of slecht functio-

nerende drainage. Een allesomvattende analyse maakt dat duidelijk.

Hoogteverschillen
Bert: ‘Ik hanteer een vaste werkwijze. Die begint met data verza-

melen. Een hoogtekaart vormt de basis. Met deze kaart op mijn 

smartphone kan ik het perceel beoordelen. Hoogteverschillen 

zijn soms lastig waarneembaar in het veld. Plaatsspecifiek worden 

bodemmonsters genomen. Boringen worden met gps-locatie 

vastgelegd. Storende lagen, bijvoorbeeld door de aanwezigheid 

van een veen- of leemlaag, worden in kaart gebracht. Ook wordt 

gekeken of voldoende zand aanwezig is om,  indien nodig, egali-

satiewerk uit te voeren. Ook bepaal ik de zandfracties, want er is 

veel verschil in kwaliteit. Het liefst ga ik met een graafmachine het 

land in om een serieus gat te graven. Door de bodemopbouw met 

eigen ogen te zien word je veel wijzer. Vaak wordt niet veel dieper 

dan de bouwvoor gegraven.’

Weg naar succes

Met alle data op zak wordt, als dat aan de orde is, een grondba-

lans opgemaakt op basis van de hoogtekaart. Wanneer mogelijk 

wordt de (grond)waterstand meegenomen. De klant ontvangt een 

rapport. Dit verbeterplan is een blauwdruk tot succes. Conclusie 

kan zijn dat egaliseren niet mogelijk is, of dat er gedraineerd moet 

worden. Diepspitten is soms een alternatief. 

Bert: ‘Wanneer het graafwerk begint, ben ik erbij voor overleg en 

duiding. Zo moet de bruine inspoelingslaag, onder de bouwvoor, 

apart worden gehouden. Pas geel zand mag je afgraven. Doe je 

dit niet, dan verknal je het perceel. Vaak is na een of twee jaar 

wederom actie vereist door nazakken. Er zijn veel variabelen om 

rekening mee te houden. Om niet verrast te worden is goed advies 

een must.’  

'Het liefst ga ik 
met een graafmachine 

het land in om een 
serieus gat te graven.'
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Koplopers  
chrysantenteelt 

richten zich op 
weerbaar telen 
Er bestaat bijna geen intensiever 

bodemgebruik dan in de chrysanten-
teelt, waar maar liefst 5,5 teeltrondes 

per jaar heel gewoon zijn. In tijden 
waarin chemische gewasbescher-
ming plaats maakt voor weerbaar 

telen, is de aandacht voor bodembe-
heer evenredig toegenomen. 

 V BIJDRAGE: RENÉ CORSTEN, CHRYSANT 

M 06 53 37 45 39 - E R.CORSTEN@DELPHY.NL, FOTO'S PIETERNEL 

VAN VELDEN

René: ‘Dagelijks houden wij ons bezig met de vraag hoe de bodem 

in goede conditie blijft voor de chrysantenteelt. Chrysant is ons 

grootste sierteeltproduct dat in de grond groeit.’

Substraat kan de goede eigenschappen van de grond nog 

niet evenaren. In deze beschermde teelt passen we inmiddels 

veel kennis vanuit de akkerbouw toe, die zich toespitst op een 

goede bodemstructuur. Ongeveer vijf jaar geleden is het accent 

verschoven, onder andere door de teelten minder nat te eindigen 

en minder zware machines toe te laten in de kas. 

Calciumbezetting
Daarnaast krijgt de calciumbezetting van de grond meer aandacht. 

Meer calcium aan het klei-humus-complex binden door middel 

van kalk of gips, zorgt op microniveau voor meer ruimte tussen 

de gronddeeltjes. Meer ruimte maakt de grond beter doorlatend, 

zodat er meer zuurstof naar de wortels gaat en zwakteparasieten 

minder kans krijgen. Grondgebonden ziektes drukken namelijk een 

flink stempel op dit gewas. 

In symbiose leven
We merken dat er een beweging op gang komt waarbij het wortel-

milieu steeds meer aandacht krijgt. Dat begint met enkele koplo-

pers, die minder kunstmest gebruiken en organische meststoffen 

toepassen waarmee ze tegelijkertijd het organische stof niveau 

omhoog brengen. Biostimulanten en alternatieve producten, die 

in het verleden nogal eens met sceptische blik werden bekeken, 

beginnen aan hun opmars. Dat is een ingewikkelde materie, 

waarvan we door voortschrijdend inzicht steeds meer leren. Uitein-

delijk willen we naar een groeivorm waar planten en micro-orga-

nismes in symbiose leven, waardoor planten weerbaar zijn.

René: ‘Een lastige hobbel is het jaarlijkse stomen, om ziektekiemen 

in de bodem te doden. Zonder stomen goede chrysanten telen 

is nog een ver-van-mijn-bed-show. Daarom proberen we een 

systeem te ontwikkelen om de bodem na het stomen zo snel 

mogelijk weer in een goede conditie te brengen. Het toevoegen 

van biostimulanten spitst zich toe op het moment dat er net is 

gestoomd, of we geven ze mee met het jonge plantmateriaal 

zodat de ontwikkeling gelijk op gaat.’  

'We merken dat er een 
beweging op gang komt 

waarbij het wortelmilieu steeds 
meer aandacht krijgt'
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Wortelactivi- 
teit aardbeien 

stimuleren met 
substraat- 

verwarming  
Bij het Delphy Improvement Centre in 

Bleiswijk zijn twee onderzoeksafde-

lingen gevuld met aardbeien. Behalve 

onderzoek naar LED’s en Het Nieuwe 

Telen krijgt het wortelmilieu aandacht. 

Dit jaar experimenteren we met 

substraatverwarming.

 V BIJDRAGE: RICK VAN DER BURG, DELPHY IMPROVEMENT CENTRE,  

M 06 41 90 05 73 - E R.VANDERBURG@DELPHY.NL 

FOTO PIETERNEL VAN VELDEN

Rick: ‘Voor het tweede jaar op rij doen we onderzoek naar Het 

Nieuwe Telen bij aardbei. We willen het gewas dusdanig in balans 

telen dat het de glasaardbeientelers energiebesparing oplevert. 

Vorig jaar zagen we soms zachte vruchten, waarvan we niet hele-

maal zeker weten wat de oorzaak is. Misschien speelt de wortel-

temperatuur in de ochtend een rol, was één van de suggesties. De 

ruimtetemperatuur stijgt dan sneller dan de temperatuur van het 

substraat. De planten gaan dan al verdampen, terwijl de wortels 

niet actief zijn. Daardoor komen de vruchten mogelijk water tekort.’

Tussen bak en goot
In de nieuwe proef staan de planten in de Strawberry Excellent 

mix (BVB), een substraatmengsel van 40% kokos, 40% veen en 

20% perliet. Het substraat zit in bakken die op goten staan, met 

een druppelaar bij iedere plant. In de afdeling van 1.000 m2 zijn 

vier goten voorzien van elektrisch verwarmde strengen onder de 

substraatbakken, de zogenaamde substraatverwarming. Dit verwar-

mingssysteem is gekoppeld aan de klimaatcomputer. Zo kunnen 

we de worteltemperatuur exact aansturen. Rick: ‘In de vroege 

morgen gaat deze substraatverwarming al aan, voordat we in deze 

afdeling de kaslucht opwarmen. Het doel is om de wortelactiviteit 

van het aardbeiengewas te stimuleren en de sapstroom eerder 

op gang te brengen. We kijken dus of dit een meerwaarde heeft, 

bijvoorbeeld doordat de worteldruk toeneemt. Dit kan weer een 

positief effect hebben op de vruchtkwaliteit of de productie.’

Observeren
Op dit moment zijn nog geen verschillen zichtbaar tussen de 

verschillende behandelingen. Dat is logisch, want de oogst van 

deze afdeling kwam begin april op gang. Het is dus nog te vroeg 

om conclusies te trekken. Rick: ‘Interessant is de gedachte dat 

substraatverwarming een energetisch voordeel kan opleveren. Je 

kunt je voorstellen dat hierdoor de ruimtetemperatuur iets omlaag 

kan en bijdraagt aan de energiedoelstelling. Dat alles weten we 

nu nog niet. Via de klimaatcomputer kunnen we groeibuis en 

substraatverwarming apart regelen. Voorlopig willen we vooral 

observeren wat er gebeurt en wat het doet met de kwaliteit van de 

vruchten.’  

'Interessant is de gedachte 
dat substraatverwarming 

een energetisch 
voordeel kan opleveren'
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De bodem  
heeft een echt 
gesprek nodig

Alles begint bij de bodem.  

Biologisch akkerbouwadviseur  

Christoffel den Herder is daar stellig 

over. Het is de sleutel tot succes. Een 

weerbare bodem is klimaatbestendig en 

laat nutriënten beter vrijkomen. Samen 

met agrarisch ondernemers werkt hij 

hier dagelijks aan.

 V BIJDRAGE: CHRISTOFFEL DEN HERDER, BIOLOGISCHE AKKERBOUW 

EN VOLLEGRONDSGROENTEN,  

M 06 12 15 51 31 - E C.DENHERDER@DELPHY.NL 

FOTO'S DELPHY

Innovatiegedreven
Bodem loopt als rode draad door het advieswerk van Christoffel 

heen, maar ook in groenbemestermengsels en bemesting heeft 

hij veel interesse. Christoffel: ‘In de biologische teelt doe je nu 

eenmaal veel mechanisch en er is heel veel ontwikkeling gaande. 

Het succes zit in de combinatie van bodem en bewerking. Neem 

voorjaarsploegen met een ecoploeg. Daar is op het gebied van 

bodemweerbaarheid en bodemkwaliteit veel te halen. Langzaam 

stijgt de interesse. Bedrijven zijn veelal tevreden met hun huidige 

methoden en  ondervinden relatief weinig hinder, waardoor het 

toepassen van alternatieve bodembewerking beperkt blijft. De 

biologische sector is buitengewoon innovatiegedreven, daar zie je 

ondernemers andere wegen zoeken.’

Bodemleven
Het bodemleven staat centraal. Jaarrond de grond bedekt houden 

betekent meer doorworteling en een betere bodembiologie. Dit 

zorgt voor versnelde afbraak van organisch materiaal en laat nu- 

triënten eerder en zekerder vrijkomen. Het voorkomen van verslem-

ping is tevens een groot voordeel. De basis moet goed zijn omdat 

corrigeren achteraf maar beperkt mogelijk is. Een gezonde bodem 

kan weersextremen als droogte en hevige buien beter verwerken en 

levert voldoende voeding aan bodemleven en gewas.

Diversiteit aan klanten
In zijn werkgebied, dat zich uitstrekt over Flevoland, Groningen en 

gedeeltelijk over de landsgrenzen, komt Christoffel een verschei-

denheid aan ondernemers tegen. Naar eigen zeggen heeft de 

adviseur twee kerntaken te vervullen. Christoffel: ‘Allereerst het 

beantwoorden van praktische dagelijkse vragen. Er is daarbij veel 

gangbare kennis, waarbij de vertaalslag moet worden gemaakt. 

Daarnaast breng ik kennis van buiten de deur op het bedrijf. 

Adviseren doe je samen, liefst met de schop in het land. Een plant 

bekijk je boven, maar vooral ook onder de grond! Een goed advies 

maak ik samen met de ondernemer, om de juiste conclusies te 

kunnen trekken is het gesprek onderling waardevol. Iedere onder-

nemer is anders, daar probeer je op in te spelen. De bodem is de 

basis van alles. Dat is de directe sleutel tot succes.’  

'De biologische sector is buitengewoon 
innovatiegedreven'
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 V BIJDRAGE: PAUL HOOIJMAN, AKKERBOUW NOORDWEST-NEDER-

LAND, M 06 51 25 98 97   

E P.HOOIJMAN@DELPHY.NL, FOTO LINKS DELPHY FOTO RECHTS 

AGRIFOTO

Jaarrond groen
Vooral de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland zijn het werk-

gebied van Paul. Hier adviseert hij akkerbouwers met pootaardap-

pelen en uien als hoofdteelt. De kleigrond varieert van 5% tot 55% 

afslibbaarheid. Paul: ‘Traditioneel wordt de zwaardere grond in de 

herfst geploegd. De trend verschuift voorzichtig naar het jaarrond 

groen houden van percelen. Het bodemleven blijft zo actief, de 

structuur verbetert en de bodem wordt weerbaarder. Een nieuwe 

teelt na een ‘groene winter’ ontwikkelt zich vlotter. Het is soms 

lastig uitleggen. Je ziet het gewas gewoon genieten.’

Keren of niet
Paul geeft maatwerkadvies aan zijn klanten bij de keuze voor 

ploegen of niet kerende grondbewerking (NKG). Soms wordt na de 

tarweoogst geploegd en vervolgens een groenbemester ingezaaid. 

Het voorjaar erop worden hier suikerbieten ingezaaid. Paul: ‘Na 

de bietenoogst moet je wel ploegen. Anders blijft het bietenblad 

bovenop liggen, waardoor je eerder last krijgt van schimmels. Diep 

onderwerken is raadzaam.’

Groenbemesters
De juiste groenbemester is cruciaal. Een ideaal bestaat niet, omdat 

altijd het risico op de loer ligt dat ongewenste aaltjes vermeerderd 

worden. Zeker bij een mengsel van meerdere soorten. Het advies 

van Paul is om je bodemtoestand exact te kennen. Hoe zwaarder 

de grond, des te lager het risico. Op lichte grond, tot 20% afslib-

baarheid, raadt hij grassen en granen om die reden af. Het devies 

is om vroegtijdig te beslissen wat je gaat zaaien. Wanneer kan 

worden gezaaid en wanneer wil je het land weer op? Vooral voor 

zaaiuien uit is groenhouden een uitdaging; trips en aaltjes kunnen 

in het gewas flink schade veroorzaken.

Tips voor succes
Door deze gevaren zijn er een aantal vuistregels om te volgen. 

Paul: ‘Het valt of staat met een goede planning en ken je grond! De 

mechanisatie moet op orde zijn om snel te kunnen werken. Ga prag-

matisch te werk. Lukt het op slechts een zesde van je oppervlakte, 

dan is het de winst in je volggewas alsnog de moeite waard.’  

Het gewas 
zie je gewoon 
genieten 
Eén van de grote uitdagingen 
die akkerbouwadviseur  
Paul Hooijman aangaat is  
het jaarrond groen houden 
van percelen akkerbouw-
grond. Over de voordelen is 
hij kort en duidelijk. Helaas is 
de lijst met nadelen lang. Dat 
maakt gedetailleerd advies 
een must.

'De trend verschuift 
voorzichtig naar het 

jaarrond groen houden 
van percelen'
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Bodemadvies 
verandert, net 

zoals bewer-
kingstechnieken 

De bollenteelt is van oudsher vaak 
verbonden met zandgronden. De 

bewerking van deze gronden vraagt 
aandacht, omdat het gewicht en de 
omvang van machines toenemen. 

Technieken, zoals de verdichting van 
percelen in kaart brengen met een 

penetrologger, gevolgd door een goed 
advies, helpen daarbij. Ook een zand-

grond kan namelijk verdichten. 

 V BIJDRAGE: MARC VAN DER NIET, BLOEMBOLLEN EN BOLBLOEMEN 

M 06 53 42 72 19 - E M.VANDERNIET@DELPHY.NL , FOTO DELPHY

Net als andere vollegronds- en akkerbouwgewassen is de bodem 

voor de bollenteelt van grote invloed op het eindresultaat. Duurzaam 

bodembeheer krijgt daarbij steeds meer aandacht, waarbij methodes 

uit het verleden soms worden vervangen door nieuwe. Minder 

grondbewerking leidt tot minder verstoringen van het bodemleven 

en is een ontwikkeling die van de akkerbouw overwaait naar de 

bollensector. 

Indringingsweerstand
Marc: ‘Wij adviseren bijvoorbeeld klanten met een verdichte onder-

grond. Het grondbeheer van verdichte zandgronden vergt aandacht. 

Als zand namelijk eenmaal is verdicht, komt dat niet vanzelf goed. 

Niet voor niets gebruiken we de eigenschappen van zand bij de 

aanleg van wegen of bij de bouw van huizen, juist omdat het bij 

verdichting een stevige ondergrond vormt. Met de penetrologger 

meten wij de bodemindringingsweerstand van percelen. Door de 

sondeerstang op veel verschillende plaatsen in de bodem te drukken 

meten we de weerstand of verdichting in verschillende bodemlagen. 

De apparatuur legt dan de data vast, gecombineerd met GPS-

coördinaten. Zo kunnen we de gelaagdheid van een perceel in kaart 

brengen en precies zien waar deze is verdicht. De teler, of zijn loon-

werker, kan dan heel gericht plaatselijk grondbewerking toepassen 

met een woeler of een spitmachine.’

Nek uitsteken
Nu de toepassing van dierlijke mest door de mestwetgeving wordt 

beperkt, onderzoeken ondernemers alternatieven. Eigenlijk is 

iedereen wel compost gaan gebruiken om het organische stofge-

halte en daarmee de bodemstructuur op peil te houden. Minder 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toepassen van 

groenbemesters heeft veel aandacht. 

Als ondernemer moet je het wel aandurven om je nek uit te steken, 

want gemakkelijk is het niet. Gebruik je bijvoorbeeld een groenbe-

mester en je freest deze in het najaar vlak voor het ploegen onder, dan 

kan deze in het voorjaar onbedoeld meer problemen met Rhizoctonia 

solani veroorzaken. Nieuwe methodes zoals minimale of niet-kerende 

grondbewerking, de Ovlac ecoploeg of Sorghum als groenbemester 

zijn in opkomst, maar vragen ook om nieuwe kennis.  

'Als zand eenmaal 
is verdicht, komt dat 

niet vanzelf goed'

Opsporen verdichte lagen in de bodem
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Fysische eigenschappen 
grond zijn een  

ondergeschoven kindje
In de bomen- en vaste plantenteelt staan gewassen vaak 

meerdere jaren op dezelfde plaats. Juist dan vraagt de 
samenstelling en structuur van de bodem veel aandacht. 

Kwekers kijken vaker naar de bemesting in plaats van  
fysische eigenschappen. Dat kan anders en beter. 

 V BIJDRAGE: JOHAN VAN DEN BROEK, BOOMTEELT EN VASTEPLAN-

TENTEELT, M 06 10 92 50 26  

E J.VANDENBROEK@DELPHY.NL, FOTO'S DELPHY

In de praktijk merken we dat telers veel aandacht besteden aan de 

voedingselementen en de pH op het grondmonster. Johan: ‘Fysi-

sche eigenschappen zijn een ondergeschoven kindje, terwijl deze 

bepalend zijn voor het weggroeien van de gewassen en het slagen 

van de teelt. Bodemproblemen hebben doorgaans grote invloed 

op de groei en het uitvalspercentage.’

Geschiedenis perceel
Als wij adviezen geven over de bodem, dan beginnen we met 

het in kaart brengen van de geschiedenis van een perceel. Is er 

bijvoorbeeld jarenlang alleen maar drijfmest toegepast, waardoor 

de pH is verlaagd? Dan zien we bijvoorbeeld dat magnesium en 

kalium hoog zijn en calcium juist laag. De inzichten daarover zijn 

de laatste twintig jaar erg veranderd. Voor calciumbemesting is 

voorheen weinig aandacht geweest, met alle negatieve gevolgen 

daarvan op de structuur van de grond. Dus het verbeteren van de 

bodemstructuur krijgt steeds meer aandacht in onze adviezen. 

Johan: ‘In de praktijk komen we veel verschillende grondsoorten 

tegen, van zware klei tot zand. Afgelopen zomer hebben we 

gemerkt dat zanderige percelen met een hoger organisch stof 

gehalte iets beter vocht vasthielden dan percelen met een laag 

gehalte. Dat onderwerp vraagt steeds meer aandacht als er in de 

toekomst mogelijk langere periodes van droogte zijn.’

Grondbewerking
Samen met de kweker kijken we ook naar de grondbewerking van 

een perceel. Als je bijvoorbeeld tientallen jaren dertig centimeter 

diep bewerkt, dan kan het best gebeuren dat er op veertig centi-

meter diepte een storende laag zit of is ontstaan. Zo’n storende 

laag is van grote invloed op de vochthuishouding in de bodem en 

de wortelgroei. Johan: ‘Soms is het goed om als relatieve buiten-

staander al deze zaken door te nemen, zoals hoogteligging en 

vlakligging van percelen. Met een goede grondbewerking en toevoe-

gingen kun je zo’n perceel weer in goede conditie brengen.’  

'Met een goede 
grondbewerking en 

toevoegingen kun je 
een perceel weer in 

goede conditie brengen'

Voorbeeld van een analyse van fysische bodemeigenschappen
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 V BIJDRAGE: JACOB DOGTEROM, PROJECTEN EN INNOVATIES,  

M 06 53 38 95 07  

E J.DOGTEROM@DELPHY.NL, FOTO'S EN ILLUSTRATIE ACACIA WATER

Akkerbouwers, bollentelers en andere agrariërs in de Wadden-

regio hebben in toenemende mate te maken met verzilting. De 

Waddenregio heeft vruchtbare bodems maar met een dunne laag 

zoetwater met daaronder zout grondwater. Door klimaatverande-

ring, bodemdaling en zeespiegelstijging is de verwachting dat de 

hoeveelheid zoetwater afneemt en het zoute grondwater vanuit 

de ondergrond omhoog trekt naar de wortelzone. Hierdoor kan 

zoutschade aan landbouwgewassen ontstaan. 

Sluipend proces
Jacob Dogterom, projectmanager Delphy, noemt verzilting van 

de bodem een sluipend proces dat volgens hem niet alleen in de 

Waddenregio maar ook in andere delen van Nederland komende 

jaren een steeds belangrijker aandachtspunt wordt. Jacob: ‘Agrari-

sche bedrijven hebben er niet altijd goed zicht op. Het zoutgehalte 

in de bodem en het water neemt langzaam toe. Bij schade aan 

gewassen denken ondernemers nogal eens aan droogte of andere 

oorzaken. Metingen van het zoutgehalte ofwel de EC maken 

duidelijk dat het om verzilting gaat.’

Bestrijding van verzilting
Het project Spaarwater heeft in Noord-Nederland op verschillende 

bedrijven maatregelen ontwikkeld en beproefd voor het bestrijden 

van verzilting en het zekerstellen van de beschikbaarheid van 

voldoende schoon zoetwater.

Opvangen en vasthouden van water op het eigen perceel, onder-

grondse opslag van zoetwater op bedrijfsniveau, druppelirrigatie 

en optimalisatie van de drainage staan daarbij centraal. Het project 

is uitgevoerd door Delphy in samenwerking met Acacia Water en 

vele andere partijen. Adviseurs van Delphy uit de bollenteelt en 

akkerbouw zijn betrokken vanwege hun specifieke teelt- en regio-

kennis.

Leidend binnen het project is de technische en economische 

haalbaarheid van maatregelen. Optimalisatie van de drainage is hier 

een goed voorbeeld van. Jacob: 'Veel bedrijven hebben immers 

drainage liggen. Door de drainage die al in het perceel ligt aan te 

passen of te vervangen, kan actief worden gestuurd op de grond-

waterstanden en het vasthouden van zoet water. Dit maakt het 

mogelijk om het zoete water in de bodem het zoute kwelwater 

weg te laten drukken.'  

Verzilting van de bodem 
neemt toe

Verzilting, ofwel zout/brak bodemvocht of grondwater, wordt in 
toenemende mate een probleem. Het project Spaarwater, geïnitieerd 

door Delphy, Acacia Water, Broere beregening en LTO Noord heeft 
oplossingen onderzocht om verzilting tegen te gaan en mogelijk-

heden voor duurzaam watergebruik in de agrarische sector.
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Delphy werkt 
internationaal 

aan bodem-
vruchtbaarheid 

In Egypte wordt woestijngebied 
geschikt gemaakt voor landbouw. In 

Kenia verdubbelden lokale boeren 
hun wortelopbrengst met eenvoudig 

bodemwaterbeheer en het gebruik 
van zouttolerante variëteiten. Eric 

van Zandwijk, internationaal  
projectmanager bij Delphy, vertelt. 

 V BIJDRAGE: ERIC VAN ZANDWIJK,  

AFRIKA 

M 06 51 07 35 48 - E VANZANDWIJK@DELPHY.NL,  

FOTO NEDERLANDSE AMBASSADE KENIA

Eric: ‘Waar je ook komt in de wereld, overal hebben mensen te 

maken met bodemvruchtbaarheid en specifieke bodemproblemen. 

Vooral verzilting is een wereldwijd probleem. In Afrika wordt een 

derde van het areaal bedreigd en ook in Azië is verzilting een groot 

probleem. Verder zie je dat de bodemkwaliteit achteruit gaat door 

de manier van landbouw, erosie en verlies van biodiversiteit. Het 

is een uitdaging voor mij als projectmanager Afrika om mee te 

werken aan oplossingen.’

Wat doen jullie in Kenia?
Eric: ‘Samen met Saline Farming en Nectaerra voert Delphy een 

proefproject uit om lokale boeren in Kenia te helpen die veel last 

hebben van zilt water en een zilte bodem. Twee boeren hebben 

één lokale wortelvariëteit en twee zouttolerante variëteiten 

gezaaid. Daarnaast is eenvoudig bodemwaterbeheer toegepast. 

Met succes. De opbrengst van de zouttolerante wortels was twee 

keer hoger dan de lokale variëteit. Cruciaal bij het project was 

dat we een lokale gewasadviseur hadden ingezet die de taal van 

de lokale boeren spreekt en weet hoe zij werken en denken. Het 

project wordt mede gefinancierd door RVO, de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland. ‘

Slimme klimaatboeren
Eric: ‘De volgende stap is om tools te ontwikkelen die de boeren 

helpen hun bedrijven om te vormen tot ‘slimme’ klimaatboerderijen 

voor commerciële groenteproductie. Het gaat erom slimmer met 

water om te gaan door het graven van geulen, het aanleggen van 

waterbuffers en het leren gebruiken van zouttolerante gewassen. 

Weer een stap verder is het toepassen van agroforestry. We planten 

bomen die CO2 vastleggen en zorgen voor een robuuste bodem 

en combineren dat met landbouw.’

Demonstratiebedrijf in Egypte
Eric: ‘Egypte wil een woestijngebied van 630.000 hectare geschikt 

maken voor agrarische productie en heeft hiervoor een groot 

aantal waterputten geslagen. Het grondwater bleek echter niet 

geschikt voor gangbare rassen. Daarom is de hulp van Nederlandse 

bedrijven ingeschakeld. De bedoeling is dat met kennis van Delphy 

een demonstratiebedrijf wordt opgezet. Met selectie van de juiste 

zouttolerante rassen en de juiste irrigatie- en bemestingsmethoden 

moet een goede exploitatie haalbaar worden.  

'Vooral verzilting 
is een wereldwijd probleem'
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KLANT AAN HET WOORD

'Arie heeft inzicht in de praktijk 
en kan daarom goed het teeltplan in cijfers 
vertalen. Dat is voor mij toch ‘safer’ 
dan wanneer iemand alleen naar de kale cijfertjes kijkt.'

Kwekerij Vredebest: toekomstgericht, 
milieubewust en betrouwbaar

onafhankelijk advies en voor een second 

opinion. Dat loopt prima.’

Onderzoek 
Delphy boomteelt is bezig met de bouw 

van een nieuwe onderzoekslocatie. 

Is onderzoek belangrijk voor telers? 

Hendrik: ‘Absoluut. Kennisontwikkeling 

dicht bij huis. We hebben afgelopen jaar 

samen met een aantal collega-conife-

renkwekers onderzoek laten uitvoeren 

door Delphy om een gezamenlijk 

probleem op te lossen. Omdat we dit 

rechtstreeks financieren, zijn we ook 

rechtstreeks betrokken bij de opzet van 

het onderzoek, gaan we regelmatig kijken 

en is er een goede terugkoppeling van 

de resultaten. Je houdt elkaar scherp. Dit 

is enorm motiverend, er zijn al plannen 

met de collegakwekers en Delphy voor 

een nieuw onderzoek. Zo ontwikkelen 

bedrijven en de sector zich voortdurend.’

Genieten
Ondanks het grote bedrijf is er ook tijd 

om te genieten. Hendrik: ‘Ik vind het 

genieten als je bedrijf zo goed draait dat 

je gewoon een middag met je kinderen op 

pad kunt. Dat is toch mooi, als je perso-

neel je die speelruimte biedt!’ 

door de kwekerij van de buren over te 

nemen. We hebben met Arie de plannen 

besproken. Hij kijkt met een frisse blik 

naar ons bedrijf, denkt mee over de 

ontwikkelingen in de sector en onder-

bouwt de keuzes met cijfers. Zo heeft hij 

kostprijzen berekend, ons teeltplan finan-

cieel in kaart gebracht, de investeringen 

doorgerekend en een liquiditeits- 

prognose opgesteld. Dat laatste is voor 

ons van groot belang: we kopen al ons 

uitgangsmateriaal in en dat vraagt een 

flinke voorfinanciering, waar je rekening 

mee moet houden bij grote uitgaven.’

Hulp bij strategische keuzes
Deze cijfermatige aanpak helpt Hendrik 

bij strategische keuzes. ‘We volgen nu 

nauwgezet de prognose en stellen die 

indien nodig bij. Een groot voordeel ten 

opzichte van een accountant is dat Arie 

inzicht heeft in de praktijk en daarom 

goed het teeltplan in cijfers kan vertalen. 

Dat is voor mij toch ‘safer’ dan wanneer 

iemand alleen naar de kale cijfertjes kijkt.’

Second opinion
Arie bezoekt kwekerij Vredebest iedere 

drie weken voor een teeltronde met de 

teeltchef. Hendrik: ‘Wouter is verantwoor-

delijk voor de teelt, gewasbescherming 

en bemesting. Hij kan bij Arie terecht voor 

Hendrik Hak is eigenaar van Kwekerij 

Vredebest in Waddinxveen. Met de 

aankoop van de kwekerij van de buurman 

is het bedrijf de laatste jaren uitgebreid 

naar 9 ha coniferen in pot. Arie Schipper is 

zijn adviseur voor teelt en strategie.

Voorjaar
Op de kwekerij is het druk. Medewerkers 

zijn bezig met het afleverklaar maken van 

coniferen in een Vredebest-blauwe pot. 

De afzet is internationaal. Er wordt gele-

verd naar landen in Europa en daarbuiten. 

Daarnaast worden de nieuwe planten 

opgepot die in het najaar of het volgende 

voorjaar weer worden verkocht. Op het 

bedrijf werken negen vaste medewerkers, 

zo’n tien scholieren en in piekperioden 

worden extra uitzendkrachten ingezet. 

Hendrik: ‘We willen een stabiele speler 

zijn op de coniferenmarkt. Toekomst-

gericht, milieubewust en betrouwbaar is 

onze visie. We streven naar een rustige 

groei, afgestemd op de afzet.’ 

Wat betekent je adviseur voor je?
Hendrik: ‘Arie komt al jaren bij ons voor 

advies. Niet alleen voor de teelt, maar ook 

voor strategisch en financieel advies. Zo 

is hij afgelopen jaren intensief betrokken 

geweest bij onze uitbreidingsplannen. In 

2018 hebben we een grote stap gemaakt 

 V FOTO WILCO DORRESTEIJN, DELPHY
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Bodem-IDee:  
de identiteitskaart  

van je bodem
Binnen het project Leve(n)de Bodem, een samenwerkings-

project tussen kennispartners in het kader van Interreg 
Vlaanderen-Nederland, is als nieuw adviesproduct het 

Bodem-IDee ontwikkeld. Op basis van een aantal relevante 
bodemwaarnemingen brengen Delphy adviseurs de bodem-
kwaliteit van een perceel in kaart, waarbij het niet alleen gaat 

om het producerend vermogen van de bodem maar ook om 
het belang van een goed bodemleven. Aan de hand van de 

uitkomsten krijgen boeren en tuinders in Zuid-Nederland 
en Vlaanderen vervolgens een deskundig advies om hun 

bodem te verbeteren.

 V BIJDRAGE: CEES OELE, PROJECTEN EN INNOVATIES,  

M 06 20 39 82 58  

E C.OELE@DELPHY.NL, FOTO DELPHY

Leer je bodem beter kennen 
‘Met het maken van een ID (identiteitskaart) van de bodem krijgt een 

boer of tuinder een goed idee van zijn bodem.’ Zo verklaart Cees 

Oele de woordspelling Bodem-IDee. Delphy-adviseurs brengen 

samen met de ondernemer de verschillende bodemparameters van 

een perceel in kaart. Er is aandacht voor chemische, biologische 

en fysische eigenschappen van de bodem zoals de pH-waarde, het 

koolstofgehalte en de infiltratiesnelheid. In het schema ziet u welke 

bodemparameters we hanteren. Tijdens een veldbezoek gaan we na 

waarom plasvorming ontstaat, welke wormen actief zijn en waarom 

op delen van het perceel de groei minder is. 

Het resultaat van de Bodem-ID is:

• een ‘identiteitskaart’ (die verschillende bodemparameters 

grafisch weergeeft)

• een rapport, aangevuld met concrete actiepunten. 

Cees: ‘Je ziet in één oogopslag wat goed zit en op welke punten 

actie nodig is. Uw bodem leren kennen is niet alleen belangrijk voor 

de bodemvruchtbaarheid op korte termijn, maar zeker ook voor de 

lange termijn.’

Meten van bodemleven
In meerdere onderzoeken is aangetoond dat een actief bodem-

leven kan bijdragen aan een weerbare bodem tegen ziekten en 

plagen. Binnen het project Leve(n)de Bodem wordt de activiteit 

van het bodemleven gemeten met de HWC-methode, wat staat 

voor ‘Hot Water extractable Carbon’. In feite wordt de hoeveelheid 

bacteriën gemeten die leven op gemakkelijk afbreekbare oplosbare 

koolstofverbindingen zoals suikers en polymeren: hoe hoger de 

waarde, des te actiever het bodemleven. Uiteraard spelen a-bioti-

sche factoren zoals temperatuur en vochtigheid van de bodem een 

rol, maar zonder gevarieerd! voedsel zal er minder activiteit zijn. 

We zien bijvoorbeeld dat geitenmest een hoge HWC geeft, maar 

ook groenbemesters in combinatie met compost leiden tot hogere 

HWC-waarden. En daarmee tot een gezondere bodem.

Leve(n)de Bodem
De Bodem-ID is ontwikkeld als tool binnen het Interreg-project 

Leve(n)de Bodem. In dit project werkt Delphy samen met diverse 

partijen uit Nederland en Vlaanderen om de bodemkwaliteit van 

landbouwgronden in Zuid-Nederland en Vlaanderen structureel te 

verbeteren. Bedrijven in deze regio die willen werken aan de bodem-

vruchtbaarheid van hun percelen, kunnen rekenen op advies. Kijk 

voor meer informatie op www.levendebodem.eu.  

'Je ziet in één oogopslag 
wat goed zit 

en op welke punten 
actie nodig is'
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Sensoren gaan 
de ervaren 

fruitteler 
helpen met 

watergeven
Watergeven in de fruitteelt gebeurt nog 

te vaak voornamelijk aan de hand van 

waarnemingen op het perceel en op 

basis van gevoel. Dat kan nogal eens 

afwijken van de werkelijke situatie. 

Smart irrigation op basis van sensoren 

en advies op maat wint terrein.

 V BIJDRAGE: RENÉ BAL, FRUITTEELT,  

M 06 53 37 50 87 - E R.BAL@DELPHY.NL 

FOTO DELPHY

Fruittelers baseren hun watergift nu nog op basis van ervaring, 

gecombineerd met gegevens van sensoren die de zuigspanning in 

de bodem ter plekke uitlezen. Je moet dus het veld in om gegevens 

te verzamelen. De toename in schaalgrootte maakt dat de fruit-

teler van de toekomst in één oogopslag wil zien welk klimaat in de 

boomgaard heerst en wat de vochtigheidsgraad van de grond is. 

Naast een waarneming van de bodem wil hij de gegevens op zijn 

computer ontvangen en beoordelen. Op basis van die gegevens kan 

hij beslissingen nemen. Dit inzicht krijgt hij met behulp van sensoren 

die bodemvochtpercentage, EC en bodemtemperatuur waarnemen.

Praktijkproeven
Smart irrigation met behulp van sensoren en het automatiseren van 

de meetgegevens is daarom in opkomst. Delphy is in 2018 op vier 

praktijkbedrijven gestart met onderzoek naar de reacties van verschil-

lende sensoren. René: ‘Aan de hand van vochtsensoren willen we 

inzicht krijgen in de vochthuishouding van de bodem. In de proef-

opstelling meten de sensoren iedere tien centimeter van de bodem 

tot een diepte van 60 centimeter. Je wilt namelijk het hele profiel 

begrijpen. Iedere grondsoort reageert anders op watergeven. Daarom 

moeten we de meetgegevens ook per grondsoort ijken.’ Nu al blijkt 

dat de betrokken telers anders gaan watergeven. Soms slaan ze een 

dag over, omdat de grond nog vochtig genoeg is of ze irrigeren juist 

langer om de diepere zones te bereiken. Deze instrumenten kunnen 

dus helpen om op water te besparen of de teelt te optimaliseren. 

QMS Water
Onze vervolgstap is om deze data om te zetten naar een gericht 

advies, per gewas, teeltsysteem, ras, leeftijd van de boom en 

grondsoort. Dit advies past binnen het Quality Monitoring System 

(QMS) van Delphy. Uiteindelijk moet in één oogopslag de vochtsitu-

atie van het gehele bedrijf inzichtelijk zijn. 

Door middel van groen-oranje-rood zones maken we de situatie 

visueel voor de teler. Lopende het project hebben we onze strategie 

al meerdere malen bijgesteld. Veel fruitbedrijven hebben sterke vari-

aties in de bodem, die door de metingen exact naar voren komen. 

René: ‘Als we QMS Water introduceren adviseren wij om eerst te 

starten met een aantal meetpunten om ervaringen op te bouwen. 

Hoe nauwkeuriger de fruitteler per sectie wil aansturen, des te meer 

sensoren er nodig zijn. Voor een topoogst streven ondernemende 

fruitbedrijven naar die perfectie in watergift,’  

'De sensoren meten de 
bodem tot een diepte van 

60 centimeter. Je wilt 
namelijk het hele 
profiel begrijpen.'

Dag/nacht + wisselend klimaat
Iedere dag!
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Regelbare  
drainage heeft 
zoete en zoute 

voordelen
Zeeuwse akkerbouwers 

kennen als geen ander de 
grillen van het weer. Het tijdig 
aan- en afvoeren van water is 

van cruciaal belang.  
Daarnaast is er het gevaar 

van zout water. Slimme  
drainagesystemen kunnen in 

sommige situaties uitkomst 
bieden.

 V BIJDRAGE: NELIS VAN DER BOK, ADVISEUR AKKERBOUW ZUID-

WEST-NEDERLAND, M 06 53 21 63 27   

E N.VANDERBOK@DELPHY.NL, FOTO'S DELPHY

Actueel in Zeeland
Naast teeltadvies heeft Nelis van der Bok de waterhuishouding 

van akkerbouwgebieden als expertisegebied. Een zeer actueel 

onderwerp. De extreem droge en natte periodes nemen toe. Telers 

hebben te maken met verzilting, waardoor beregenen in Zeeland 

meestal niet mogelijk is.

Regelbare drainage
Nelis: ‘Regelbare drainage heeft twee belangrijke voordelen. Ener-

zijds het voorkomen van verzilting en anderzijds het aanvoeren van 

zoet water, mits voorradig. Standaard is de optimale drainagediepte 

80 tot 120 centimeter. Dit is afhankelijk van het bodemprofiel, de 

bewortelbare diepte en slootpeilen. Het is gericht op ontwatering. 

Regelbare drainage ligt gemiddeld dieper. Je kunt niet alleen afwa-

teren, maar ook zout water afvangen en zoet water conserveren.’

Wanneer geschikt
In Zeeland is de zoet- en zoutwater grens nauwkeurig vastgelegd. 

Dit helpt om de juiste diepte te bepalen. Nelis: ‘In de winter kan de 

teler zelf het EC-gehalte in het drainagewater meten. Is dit water 

zout, dan kan regelbaar draineren interessant zijn. De grondsoort 

is bepalend of je ook via drainage water aan kunt voeren, om te 

infiltreren. Bij een kleilaag rond de drains kan dit niet.’

Drainagesysteem
Regelbare drainage heeft één hoofddrain met peilputten, die 

meestal parallel aan de sloot loopt. Een peilvak beslaat 5 hectare. 

Het aanleggen van dit systeem kost ongeveer het dubbele van 

standaard drainage. Ook is het doorspuiten van buizen niet 

eenvoudig. Is de sloot in eigen beheer, dan kan ook hier het peil 

worden geregeld en zo dienen voor irrigatie via de drains.

Nelis: ‘Het rendement van een sub-irrigatiesysteem is zo’n 80%, 

tegenover 50% bij een beregeningskanon. Telers zijn er echt 

mee bezig. Wanneer ze bij mij komen kijk ik eerst naar de nut en 

noodzaak. Gaat het om zoutwater afvangen, of kan er geïrrigeerd 

worden? De samenstelling van de ondergrond is essentieel. Vervol-

gens bereken ik de benodigde hoeveelheid buis en peilputten. In 

samenwerking met het drainagebedrijf wordt het systeem dan 

aangelegd.’  

'Het rendement van een 
sub-irrigatiesysteem

 is zo’n 80%, tegenover 50% 
bij een beregeningskanon'
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Door 
DuurSaam 
Glashelder 

verbetert de 
waterkwaliteit 

Delphy heeft een belangrijke advi-
serende taak voor, tijdens en na het 

invoeren van de zuiveringsplicht. 
In het noorden van het land 

gebeurt dat binnen het programma 
DuurSaam Glashelder, in andere 

regio’s is de aanpak individueel. Een 
onafhankelijke bedrijfswaterscan 

geeft ondernemers meer inzicht in 
waterstromen op hun bedrijf.

 V BIJDRAGE: JAAP BIJ DE VAATE, PROJECTEN EN INNOVATIES  

M 06 26 51 86 75 - E J.BIJDEVAATE@DELPHY.NL,  

FOTO'S PIETERNEL VAN VELDEN 

Zochten telers in eerste instantie naar collectieve oplossingen, 

zodat zij uitstel kregen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen, 

inmiddels is wel duidelijk dat bedrijven dit zelf kunnen. Zij kiezen 

voor eigen zuiveringsapparatuur die gewasbeschermingsmiddelen 

uit de waterstromen verwijdert of zorgen ervoor dat er geen rest-

water kan ontsnappen naar ondergrond of via lozingen naar riool 

of oppervlaktewater. Het overgrote deel van de ondernemers kan 

zodoende nullozing aantonen. Zo zijn zij individueel verantwoorde-

lijk voor het voldoen aan de zuiveringsplicht. 

Bedrijfswaterscans
Twee jaar voor de invoering van de wetgeving zijn wij begonnen 

met het uitvoeren van bedrijfswaterscans voor glastuinbouwbe-

drijven in heel Nederland. We leggen dan vast welke waterstromen 

er op het glastuinbouwbedrijf zijn en signaleren de knelpunten 

met betrekking tot emissie in relatie tot de regelgeving. Vervolgens 

maken we een praktisch plan van aanpak en maatregelen die een 

ondernemer kan nemen. Jaap: ‘Hoewel het programma DuurSaam 

Glashelder heel Noordoost-Nederland bestrijkt, zijn we vanuit 

Delphy vooral actief in het glastuinbouwgebied Erica-Klaziena-

veen. Het grondwater ligt daar diep onder de teeltlaag, waardoor 

bedrijven de waterstromen goed gescheiden kunnen houden van 

het oppervlaktewater. Als we een bedrijfsscan uitvoeren lopen we 

alle water gerelateerde processen van het bedrijf door en contro-

leren op die punten waar water via ongewenste routes het bedrijf 

kan verlaten.’

Goed en open overleg
De bedrijfswaterscans in dit project zijn inmiddels afgerond en de 

laatste bedrijfsbezoeken met de toezichthouders zijn ook gedaan. 

Het valt op dat er goed en open overleg is tussen alle betrokken 

partijen, zoals Glastuinbouw Nederland, de waterschappen, 

gemeentes, provincies, en de individuele telers. Het programma 

verloopt daardoor vlot. 

De bedrijven voldoen inmiddels aan de zuiveringsplicht of er zijn 

afspraken gemaakt om daar binnenkort aan te voldoen. Jaap: 

‘Ondernemers moeten natuurlijk wel alert blijven. Soms komen 

er nog onbedoelde emissies voor, want iedereen moet aan de 

nieuwe situatie wennen en zich bewust worden van de verbeterde 

werkwijze. De waterschappen volgen de kwaliteit van het opper-

vlaktewater op de voet met een monitoringsprogramma dat de 

emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten meet.’  

'Ondernemers 
moeten natuurlijk 

wel alert blijven'
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Peilgestuurde drainage 
helpt om zout terug te 
dringen 
Zout grondwater kan veel problemen geven in 
de bollenteelt. Regelmatig komen adviseurs van 
Delphy op percelen waarvan de waterhuishouding 
niet goed is. Peilgestuurde drainage is een methode 
om zoute kwel terug te dringen. 

waterstand aan te houden dan in de oude situatie. Dit is een 

methode waarbij de grondwaterstand kan worden gereguleerd, 

bijvoorbeeld met een put en een vlotter. Met dit systeem kan de 

teler het neerslagoverschot van de winter als een zoetwaterbel in 

de bovenste laag van het profiel opslaan en daarmee het zoute 

water naar beneden drukken.' In de oude situatie vloeide het verse, 

zoete regenwater naar het oppervlaktewater en ging voor de teelt 

verloren, waarbij het zoute water weer omhoog kon komen. 

Droog najaar en winter
Bij de aanleg van dit drainagesysteem hebben we peilbuizen 

geplaatst en zijn we gestart met monitoren. Daarna volgde na een 

droge zomer ook een droog najaar en winter, waardoor er nog 

niet veel gebeurde. Daarna is het flink gaan regenen. Dat zien we 

terug in verlaging van de EC van het grondwater. De tulpen komen 

inmiddels goed op. Guus: ‘Vorig jaar zagen we na twee tot drie 

weken al problemen in het gewas, nu is de start veel beter.’  

 V BIJDRAGE: GUUS BRAAM, BLOEMBOLLEN EN BOLBLOEMEN 

M 06 53 81 97 70 - E G.BRAAM@DELPHY.NL, FOTO TULP PIETERNEL VAN 

VELDEN OVERIGE FOTO'S DELPHY

Goede drainage vraagt veel aandacht. We worden er als adviseurs 

steeds scherper op. Nu al zien we de gevolgen van het veran-

derende klimaat, waarbij het voorjaar veel droger is dan vroeger. 

Bovendien hebben we te maken met bodemdaling en zeespiegel- 

stijging. Guus: ‘De bollenteelt vindt vaak plaats in regio’s die vlakbij 

de kust liggen, dus moeten we alert zijn.’

Valplekken
Bij een bollenteler in het Noordelijk Zandgebied zagen we al 

twee jaar lang vreemde valplekken in het perceel, waar het gewas 

minder goed groeide. De oorzaak was geen ziekteprobleem, 

zoals een aantasting van aaltjes of een schimmel. Het graven van 

profielkuilen op meerdere plaatsen leverde ook geen vermoeden 

van waterschade op. Wel kwamen we er achter dat de EC in het 

grondwater op de slechte plekken in het perceel opliep naar 3, 

terwijl de rest 0,4 was. Zout, in de vorm van kwel, is een relatief 

nieuw verschijnsel op klei- en zandgronden in polders. Problemen 

met ‘oud zout’ kunnen ook optreden als gevolg van grondwerk-

zaamheden voor bijvoorbeeld bouwactiviteiten, als door ondoor-

dringbare lagen wordt geboord.

Zoet regenwater
Guus: 'In dit specifieke geval hebben wij geadviseerd om peil-

gestuurde drainage aan te leggen en een 20 cm hogere grond-

'Vorig jaar zagen we na 
twee tot drie weken al 

problemen 
in het gewas, 

met peilgestuurde 
drainage is de start 

nu veel beter'
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Watergeven op basis van 
werkelijke plantrespons

In de substraatteelt is water een stuurmiddel. De hoeveelheid 
beschikbaar water en de samenstelling van het voedings-
water hebben invloed op de groei en bloei van planten. Bij 

het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk ligt de nadruk 
op het sturen van watergift met sensoren. Dat kan zowel de 

productie verbeteren als het totale waterverbruik reduceren. 

 V BIJDRAGE: LISANNE HELMUS-SCHUDDEBEURS, DELPHY IMPROVE-

MENT CENTRE, M 06 21 58 67 30, E L.SCHUDDEBEURS@DELPHY.NL, 

FOTO TOMAAT DELPHY, FOTO GROEP ASAP FOTOGRAFIE

Alleen aanbieden wat planten nodig hebben is de sleutel voor 

optimale en duurzame teelt. In elke fase van de teelt is de behoefte 

van de plant anders. Dat leren we steeds beter begrijpen dankzij 

sensoren die opname en verbruik van water meten. 

Vruchtgroentetelers doseren de voedingsoplossing via druppel-

beurten om hun planten te sturen. 

Hoeveel water een plant werkelijk gebruikt meten zij met een 

weegsysteem onder de substraatmat en combineren dat met het 

volume drainwater dat terug komt. Aan de hand van de gewenste 

verzadiging van de mat kunnen zij het watergeven volledig auto-

matiseren. Ook stemmen zij de EC van de voedingsoplossing af op 

instraling. Is de instraling hoog, dan mag de EC omlaag, zodat er 

voldoende en in de juiste verhouding water en voeding beschikbaar 

is voor de plant.

Sapstromen meten
Nog nauwkeuriger bepalen hoe een plant zich gedraagt kan bijvoor-

beeld met een sapstroomsensor en een diameter-variatie-sensor, die 

aan de plantenstengel zijn bevestigd. De eerste meet hoe snel het 

watertransport in de plant plaatsvindt, de tweede meet de dikte van 

de stengel. De combinatie van beiden zegt iets over de reactie van de 

plant op veranderingen in het klimaat, zoals temperatuur, luchtvoch-

tigheid, belichting en irrigatie, 

Lisanne: 'Deze sensoren gebruiken wij inmiddels in onze proeven bij 

het Delphy Improvement Centre. Als je de data analyseert dan zie je 

een patroon door de dag heen dat wordt bepaald door zonlicht. Hoe 

we deze gegevens moet interpreteren is een proces dat in ontwikke-

ling is. Eigenlijk zijn we vooral aan het monitoren en kunnen we aan 

de hand van sensor gebeurtenissen verklaren. Als we het interpreteren 

van de data onder de knie hebben, dan kunnen we er in de toekomst 

mee gaan sturen en telen op basis van werkelijke plantrespons.'

Minder verspilling
Hoewel het waterverbruik in beschermde teelten veel lager is dan 

open teelten besteden we steeds meer aandacht aan verspilling, om 

de glastuinbouw te verduurzamen. Een plant hoeft niet onbeperkt 

water te verdampen om goed te presteren, want dit kost energie. 

Daarom is er steeds meer aandacht voor het afstemmen van water-

gift op de werkelijke behoefte. Lisanne: 'Momenteel toetsen we dit 

principe in een tomatenproef met een kleiner substraatvolume en 

een substraatsoort met een lager watervasthoudend vermogen. De 

planten krijgen continu wat zij nodig hebben, waardoor we beter 

kunnen sturen en het voedingswater nog efficiënter benutten.'  

'Alleen aanbieden 
wat planten nodig hebben 

is de sleutel voor 
optimale en 

duurzame teelt'

Team Delphy Onderzoek Glastuinbouw
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Potplantentelers leren 
veel van sensoren die 
vochtgehalte bepalen
Een vochtsensor plaatsen en vervol-
gens geautomatiseerd watergeven bij 
potplanten klinkt als muziek in de oren, 
maar is niet eenvoudig. Potplantentelers 
passen sensoren toe, maar ze zijn voor-
lopig vooral bedoeld als leerinstrument.  

 V BIJDRAGE: TEAKE DIJKSTRA, POTPLANTEN,  

M 06 51 34 47 41 -E T.DIJKSTRA@DELPHY.NL, 

FOTO PLANTEN PIETERNEL VAN VELDEN OVERIGE FOTO'S DELPHY

In de potplantenteelt is het gebruiken en toepassen van sensoren 

die het vochtgehalte in de pot meten een trend. Over het alge-

meen is het meetprincipe van deze sensoren vrij eenvoudig. Ze 

meten de elektrische geleiding van de grond, die hoger is naarmate 

deze vochtiger is. Lastig is het interpreteren van de data. Er zijn 

namelijk veel verschillende sensoren op de markt, die ieder hun 

eigen getallen en grafieken produceren. Ook de grafische weer-

gave verschilt enorm. Elke fabrikant hanteert namelijk zijn eigen 

meetprincipe. De prijs per sensor kan enorm verschillen, maar de 

keuze hangt af van wat je ermee wilt doen. 

Moment van water geven
Of je nu teelt op tafels, een betonvloer of een erfgoedvloer, bij 

potplanten treedt over het algemeen weinig waterverlies op. 

Telers passen deze techniek voornamelijk toe als hulpmiddel om 

het juiste moment van watergeven te bepalen. 

Teake: ‘Onze taak is om telers te adviseren bij het kiezen van 

de juiste sensoren en het interpreteren van de meetresultaten. 

Daarbij speelt het teelsysteem een belangrijke rol. Bij het gebruik 

van roltafels zijn bijvoorbeeld sensoren met bedrading niet 

handig. Dan kies je voor een draadloos systeem en check je 

hoe lang de batterijen meegaan. Ook is het belangrijk om in het 

achterhoofd te houden om welk gewas het gaat. Staat een plant 

lang op dezelfde plek, wordt er veel mee omgereden of duurt de 

teelt maar enkele weken.’

Kwaliteit potgrondmengsel
Met sensoren kunnen we ook de invloed van potgrondkwaliteit 

meten. De fysische eigenschappen verschillen per mengsel. Als 

telers meerdere partijen uitgangsmateriaal hebben aangekocht, 

dan zijn er soms ook verschillende potgrondmengsels in gebruik. 

Juist dan kan een vochtsensor meer duidelijkheid geven. Eigenlijk 

is een sensor dan een onderzoekstool om meer te leren over het 

type potgrond. 

Ook is het handig om sensoren te plaatsen in potten die hoog in 

de kas hangen waar je moeilijk bij kunt. Dan is het namelijk lastig 

om te zien of te voelen hoe nat of droog de potgrond is. Teake: 

‘Volledig automatisch watergeven op basis van sensoren is de 

toekomst, maar voorlopig nog niet haalbaar. In de praktijk moet 

een teler dan veel sensoren aanschaffen om een betrouwbare 

inschatting te maken van de waterbehoefte. En dan moet het 

vervolgens mogelijk zijn om de watergift precies af te stemmen op 

dat deel van de kas. Bij druppelbevloeiing kan dat prima, maar bij 

beregening niet altijd.’ 

De belangstelling voor dit onderwerp groeit, omdat telers weten 

dat het die kant op gaat.  

watergift

'Wij adviseren telers 
bij het interpreteren 
van de meetresultaten'
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Do’s en don’ts 
bij beregenen 
op zandgrond

Met de zuidoostelijk gelegen 
zandgronden (in Noord-

Brabant, Gelderland en 
Limburg) als werkgebied 
is beregeningsadvies een 

belangrijk onderdeel van het 
werk van adviseur Henry van 

den Akker. Ieder gewas en 
iedere bodem heeft zijn eigen 

behoeftes.

 V BIJDRAGE: HENRY VAN DEN AKKER,  

AKKERBOUW ZUIDOOST-NEDERLAND,  

M 06 53 31 03 83  

E H.VANDENAKKER@DELPHY.NL,  

FOTO'S AGRIFOTO

Veel percelen, veel teelten
Het werkgebied van Henry kenmerkt zich 

door een grote variatie in grootte van 

bedrijven met relatief steeds meer grote 

bedrijven met veel verspreidde huurgrond. 

Het bouwplan is zeer divers met groente-

gewassen als erwten, spinazie, waspeen 

en stamslabonen. De aardappelteelt speelt 

echter een hoofdrol. Allemaal vereisen ze 

(veel) water.

Henry: ‘Op zandgrond is de factor vocht 

het belangrijkste voor de opbrengst. Pas 

daarna komt de rest. Voor de teelt bevindt 

het perceel zich meestal op veldcapaciteit. 

Hij houdt dan de maximale hoeveelheid 

vocht vast. Als adviseur graaf ik regelmatig 

een profielkuil om de bodemtoestand 

te beoordelen. Steeds vaker vind je een 

verdichtte laag. Die kan later de vochthuis-

houding flink verstoren.’

Vuistregels
Er zijn vuistregels om te volgen: 

• Gemiddeld kan zandgrond 8 mm vocht 

per 10 cm vasthouden. Dit is afhankelijk 

van het gehalte organische stof, het 

leemgehalte en de grofheid van het 

zand. 

• Een ruime vruchtwisseling werkt posi-

tief op de vochthuishouding. Bij 30 cm 

bewortelingsdiepte kan dus 24 mm per 

keer beregend worden. Suikerbieten en 

graan wortelen diep, waardoor meer 

vocht beschikbaar is voor het gewas. 

Een gewas verdampt zo’n 4 mm per 

dag. Dit kan oplopen tot 6 mm. Zo is  

de benodigde interval van het bere-

genen te berekenen.

• De bewortelingsdiepte speelt een grote 

rol in de beschikbaarheid van vocht. In 

de praktijk zien we dat veel percelen 

verdicht zijn als gevolg van het berijden 

met zware machines, brede banden en 

een (te) hoge bandenspanning of een 

ploegzool. Dit beperkt de bewortelings-

diepte en daarmee het beschikbare 

vocht. Het advies luidt: controleer in de 

winter uw percelen met een visiteer-

ijzer of penetrometer en hef eventuele 

verdichtingen vóór het teeltseizoen op. 

• De maximale bewortelingsdiepte vari-

eert sterk per gewas. Bieten, cichorei, 

granen en maïs wortelen tot meer dan 

een meter diep. Aardappelen, erwten, 

bonen en spinazie slechts 40 cm. 

Startmoment
Om het juiste startmoment te bepalen 

wordt de bodem beoordeeld. Henry: ‘Doe 

dit met een gutsboor. Valt de grond in de 

wortelzone uiteen, dan is het te droog. 

Het startmoment per gewas verschilt. Bij 

aardappelen soms per ras. Kijk ook naar 

de bewortelingsdiepte. Die wordt bepaald 

door de zwarte, humushoudende grond-

laag. In wit zand komen de wortels niet. 

Vochtsensoren worden nog te weinig 

ingezet. De grondboor is een betrouwbaar 

instrument, net als een regenmeter op 

afgelegen percelen. Buien vallen immers 

vaak verspreid.’

Kiezen of delen
Blijft het langdurig droog, dan is het kiezen 

of delen. Kleine en incourante percelen 

kunnen dan beter niet langer beregend 

worden en de beste percelen juist goed. 

Arbeid is meestal het knelpunt. Eén 

persoon kan maximaal 40 hectare bere-

genen. Daarom wordt nog steeds veel in 

capaciteit geïnvesteerd.  

'Als adviseur 
graaf ik 

regelmatig 
een profielkuil 

om de 
bodemtoestand 

te beoordelen. 
Op basis 
daarvan 

geef ik 
mijn advies!'
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DE PASSIE VAN!

René Bal

 V FOTO BOVEN DELPHY 

FOTO RECHTS SUZAN FOTOGRAFIE  

M 06 53 37 50 87 - E r.bal@delphy.nl

René is manager van Delphy Fruitteelt en adviseur Grootfruit. Ook 

ontwikkelt hij met collega’s nieuwe digitale adviesmogelijkheden 

zoals QMS fruitteelt. René: ‘Digitaal advies om de teelt te volgen 

en te sturen wordt steeds belangrijker. Dat komt door groter 

wordende bedrijven en omdat we steeds meer wereldwijd actief 

zijn. Bij QMS fruitteelt wordt aan de hand van gemeten klimaatdata, 

ras, weersvoorspellingen en met behulp van rekenmodellen de 

teelt in kaart gebracht en geoptimaliseerd. ‘

Wat vind je leuk aan je werk?

René: ‘De veelzijdigheid. Iedere dag is anders. We werken met de 

natuur. We proberen continu de teelt te optimaliseren. Maar dat 

wordt nooit een automatisme. Bij de teelt van appels en peren 

hebben we te maken met meerjarige teelten. Een bepaalde teelt- 

handeling kan bijvoorbeeld dit jaar een betere productie geven, 

maar juiste ten koste gaan van de productie in een volgend jaar.’

Welke passies heb je in je privéleven?

René: ‘Ik heb naast mijn werk bij Delphy samen met mijn oom 

een fruitteeltbedrijf. Daar maak ik de praktijk van dichtbij mee: het 

mooie van hard werken en ondernemen met de realiteit van een 

eigen fruitbedrijf. En het heeft me geleerd hoe groot de waarde 

van kennis is voor de teelt. Verder is jagen mijn hobby, waardoor 

ik mij sterk verbonden voel met de natuur. Je bent bezig met het 

observeren en in stand houden van populaties. Dat vraagt om goed 

begrip en het creëren van een goede balans.’

En eet je iedere dag een appeltje?

René: ‘Uiteraard! Het liefst eet ik een Elstar, de appel waar we 

dagelijks in de eigen teelt en advisering mee bezig zijn.’ 

'Ik heb geleerd hoe  
groot de waarde van kennis is 

voor de teelt'

‘De passie van’ is een 

rubriek waarin een 

van onze medewer-

kers aan het woord 

komt over zijn of 

haar drijfveren en 

passies. Kennis is 

mensenwerk, en 

de mens achter het 

werk maakt altijd het 

verschil. Delphy heeft 

230 medewerkers in 

dienst. Mensen om 

trots op te zijn!
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AGENDA / STUDIEGROEPEN / BEURZEN / DEMODAGEN / AGENDA / STUDIEGROEPEN / BEURZEN / DEMODAGEN / AGENDA

Mei
22 – 24 MEI 2019
 10.00 – 17.00

Champignondagen

Delphy Mushrooms ("Dutch Mushroom 

School") is vertegenwoordig op de 

Champignondagen. Speerpunten: QMS 

Mushrooms en trainingsaanbod. 

Locatie: Brabanthallen ‘s Hertogen-

bosch

Juni
11 – 13 JUNI 
 10.00 – 17.00 

GreenTech

Graag ontmoeten wij u in onze stand 

nr 08.401 in hal 8 op de internationale 

tuinbouwbeurs Greentech 2019 in de 

RAI in Amsterdam.

Locatie: RAI Amsterdam

20 – 21 JUNI
 08.30 – 18.00

Delphy Soft Fruit Event

Tijdens deze twee praktijkdagen 

bezoeken we vermeerderingsbedrijven 

en bedrijven met frambozen, bramen, 

rode bessen, bosbessen, aardbeien.

Locatie: Diverse locaties, raadpleeg de 

website!

27 JUNI 
 10.00 – 20.00 

Dé Appeldag 

De teelt van appels staat centraal, maar 

ook noviteiten voor de brede fruitteelt 

komen aan bod: smart farming tech-

nieken, mechanisatie en diverse teelt 

systemen.

Locatie: Fruitbedrijf Verstegen, 

Opijnen

28 JUNI 
 07.45 – 17.00

UITNODIGING  
TOP FRUIT VELDDAG - 28 JUNI 2019 

www.delphy.nl

Worldwide Expertise for Food & Flowers

Geachte mijnheer, mevrouw,

In juni 2019 vindt de Appeldag plaats. Dit is zowel een seminar als een beurs, met als onderwerp 

de moderne en innovatieve teelt van appels.  Locatie is het fruitbedrijf van Verstegen in Opijnen, 

Nederland.

In 2017 hebben we op de Appeldag meer dan 2000 mensen verwelkomd, waaronder een groot aantal internationale bezoekers. Op 

28 juni organiseren we voor het eerst, op de dag na de Appeldag, de ‘Top Fruit Velddag op 28 juni 2019’. We bezoeken verschillende 

fruittelers en aanverwante bedrijven. Consultants van Delphy begeleiden de excursies en geven teelttechnische adviezen.

Tijd Locatie Toelichting

07.45 Vertrek vanaf Hotel Van der Valk Tiel (per bus)

08.00 De Ruiter, Erichem 

Bezoek aan eigen boomgaarden met intensieve aanplant.

GPX solutions

10.00 Wellner Fruit, Meteren 

Hagelnetten voor boomgaarden met intensieve aanplant Jonagold 

(red prince) en in combinatie met drie rijen spuitapparatuur.

KWH Holland, lezing over spuittechnieken

11.30 Lunch

12.30 Jan Oskam, Neerijnen 

Boomgaarden met intensieve aanplant appels en peren 

(Conference, Jonagold, Elstar, Rode Boskoop) met diverse 

plantsystemen. Een bezoek aan nieuwe sorteer- en 

verpakkingslijnen.

Perfect, lezing over sorteertechnieken

14.15 Fruitmasters, Geldermalsen 

Een van de belangrijkste coöperaties in Nederland met moderne 

distributie-, opslag- en verpakkingslijnen. Vise en strategie op 

clubvariëteiten (Kanzi, Tessa, Migo)

Greefa, Smartpacker 

15.30 Netwerkreceptie, Fruitmasters

17.00 Aankomst bij Hotel van der Valk Tiel (per bus)

 

NIEUW
Top Fruit 
Velddag

Top Fruit Velddag

Op de ‘Top Fruit Velddag’ bezoekt u 

verschillende fruittelers en aanverwante 

bedrijven. Consultants van Delphy bege-

leiden de excursies en geven teelttech-

nische adviezen.

Locatie: Start in Tiel

Juli
03 JULI 
 14.30 – 20.30 

Pootaardappelvelddag

In Swifterbant organiseren Delphy en 

vakblad v/d Grond op woensdag 3 juli 

de tweede Pootaardappelvelddag.

Locatie: Akkerbouwbedrijf Tiddo 

Groen, Swifterbant

Augustus
29 AUGUSTUS
 9.30 – 18.30

Landelijke Uiendag

De landelijke kennisdag voor de gehele 

uiensector.

Locatie: Colijnsplaat

September
06 SEPTEMBER
 12.00 – 18.00

Aardbeien Demodag

Dé jaarlijkse demodag voor aardbeien-

telers.

Locatie: Teeltbedrijf Lemmen Egchel 

(Limburg)

07-08 SEPTEMBER
 11.00 - 17.00

Agrarische Dagen Someren

Delphy voert demonstraties uit m.b.t. 

grondbewerking en verdichting, grason-

derzaai maïs en spuittechniek

Locatie: Someren

Agenda 
Delphy  

mei t/m 
november 

2019
(Raadpleeg onze website voor 

de actuele informatie)
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19 SEPTEMBER
 13.00 – 17.00 

Open middag Delphy  
Proeftuin Bloembollen

Op de proeftuin van Delphy zijn dit jaar 

weer verschillende proeven te bekijken 

zoals heetstook lelie en diverse groen-

bemesters.

Locatie: Lisse

27 SEPTEMBER
 09.00 – 17.00

Open dag Onderzoeks- 
centrum Boomkwekerij

Onze jaarlijkse open dag op het  

Onderzoekscentrum Boomkwekerij.  

's Ochtends containerteelt en 's middags 

gaat het over vollegrondsteelt.

Locatie: Het Rijneveld, Boskoop

Oktober
01 OKTOBER
 13.00 – 17.00

Pot- en perkplantendag 

Update laatste ontwikkelingen mbt 

groene middelen / remmen. Infor-

matie vanuit congressen in Amerika en 

Canada, bijgewoond door Delphy- 

adviseurs.

Locatie: Delphy Improvement Centre 

Bleiswijk

09 OKTOBER
 13.30 – 17.30

Dé Landelijke open middag 
B-peen 

De zesde jaarlijkse open middag in de 

Noordoostpolder, georganiseerd door 

Delphy en vakblad v/d Grond.

Locatie: Tollebeek

21 – 25 OKTOBER
 09.00 – 16.00

Short Course Mushroom 
Composting (Agaricus)

Vijfdaagse cursus voor de champignon-

teelt. Voertaal is Engels.

Locatie: Delphy Mushrooms Horst

November
14 NOVEMBER
 13.00 – 17.00

Start cursus HAS Telen met 
Licht 

In de cursus  komen de teelttechnische 

en bedrijfseconomische aspecten aan 

bod en u kunt uw eigen situatie in kaart 

brengen.

Locatie: Afwisselend in ’s Hertogen-

bosch en Bleiswijk

SEPT. / OKT.  
 

Training Potplantenteelt 2019

Data worden nog gepland! Een training 

van vijf dagdelen. Modules: klimaatbe-

heer / gewasbescherming en groeire-

gulatie / economie / plantfysiologie / 

potgrond, bemesting en water geven.

Locatie: Delphy Improvement Centre 

Bleiswijk

16-20 SEPTEMBER
 09.00 – 16.00

Short course Mushroom 
Growing (Agaricus)

Vijfdaagse cursus voor de champignon-

teelt. Voertaal is Engels.

Locatie: Delphy Mushrooms Horst

18 SEPTEMBER
 13.00 – 16.30

Demodag Leve(n)de bodem

Een demodag in het kader van Leve(n)

de Bodem. Demo’s op het gebied van 

bemesting en plantgatbehandelingen.

Locatie: Boomkwekerij Marcel Michiels 

in Hilvarenbeek

Agenda 
Delphy  
mei t/m 
november 
2019
(Raadpleeg onze website voor 
de actuele informatie)


