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DE Delphy
Jong talent bij Delphy!

 V FOTO'S DELPHY, PIETERNEL VAN VELDEN

Nederland heeft een belangrijke positie in de export van land- en 

tuinbouwproducten. Jong talent is van belang om deze positie te 

behouden en verder te ontwikkelen. Dat geldt ook voor Delphy.

Verjonging als speerpunt
Verjonging is een speerpunt in onze strategie. Het aantrekken en 

ontwikkelen van jong talent gaat ons goed af! We hebben veel 

jonge mensen in dienst en bijna wekelijks komt er nieuw jong talent 

bij. Jonge mensen geven energie en toekomst aan ons bedrijf. Zij 

pakken het werk anders aan, gebruiken nieuwe technieken op een 

eigen manier en creëren nieuwe mogelijkheden en kennistoepas-

singen.

Aan de top
Door jonge medewerkers de ruimte te bieden als een start-up te 

denken en te handelen komen en blijven bedrijven aan de top. De 

oudere generatie moet hiervoor open staan, en dat is ons gelukt! 

Delphy is heel gelukkig met de mix van jong en ervaren. De combi-

natie van jarenlange ervaring met creativiteit en innovatie leidt tot 

een fantastische meerwaarde in onze bedrijfsvoering én voor onze 

klanten.

Geen keurslijf
Jong talent stoppen we bij Delphy niet in een keurslijf. We geven 

hen de ruimte om te ondernemen, onafhankelijk te zijn, nieuwe 

technieken toe te passen en te blijven innoveren. Dat geldt voor 

sociale en technische innovatie.

Kom bij ons werken of stage lopen!
De onafhankelijkheid van Delphy, het internationale speelveld en ons 

kennisniveau zijn uitstekende ingrediënten om de jonge generatie in 

de land- en tuinbouw tot bloei te laten komen. Wil je bij ons werken 

of ben je op zoek naar een stageplaats? Neem contact met ons 

op! Ter inspiratie hebben we alvast een aantal vacatures en stage-

plaatsen opgenomen in DE Delphy.

Over DE Delphy 3
In het derde nummer van DE Delphy laten we niet alleen onze jonge 

collega’s aan het woord, maar ook jonge ondernemers en jonge 

opleiders. Wij danken hen hartelijk voor hun medewerking! 

 

Jacco van der Wekken, directeur

VOORWOORD JACCO VAN DER WEKKEN
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VACATURES
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Talent 
gevraagd!
Over Delphy
Delphy is met ruim 230 teeltexperts hét kennisbedrijf voor onder-

nemers in alle plantaardige sectoren. Blijvend kennis ontwikkelen 

en toepasbaar maken vormt de hoofdactiviteit van Delphy. Onze 

experts dragen met een deskundig en onafhankelijk advies, 

gebaseerd op eigen kennisontwikkeling, bij aan het resultaat van 

onze partners.

Werken bij Delphy
Vanuit onze kernwaarden vrijheid, verantwoordelijkheid en 

vertrouwen krijg je de ruimte om je baan bij Delphy in te vullen 

en uit te bouwen zodat jij je kunt ontwikkelen tot de expert in je 

vakgebied. Delphy biedt je een flexibele functie met toekomst-

perspectief. We begeleiden in je verdere ontwikkeling tot advi-

seur, projectleider of onderzoeker en bij het opzetten van je 

eigen netwerk. 

Stage bij Delphy
Op zoek naar een stageplaats? Delphy 

heeft uitdagende stageplaatsen in de 

sectoren waarin wij werkzaam zijn. Je 

wordt begeleid door ervaren en profes-

sionele collega’s met veel kennis van hun 

vakgebied. Interesse? Laat van je horen via 

info@delphy.nl. 

Vacatures bij Delphy
Lees dit nummer van DE Delphy om een beeld te krijgen van de 

mensen die je voor gingen! Inspiratie? Kijk dan of een van onder-

staande vacatures bij je past. Neem voor meer informatie over 

betreffende vacature contact op met genoemde collega. 
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Enkele vacatures (voor het overzicht raadpleeg onze website)

Solliciteren?  
Stuur je CV naar info@ delphy.nl,  
onder vermelding van betreffende vacature. Of stuur een open sollicitatie.

Adviseurs Akkerbouw:
1. Noordwest-Nederland (kleigebied Groningen, 

Friesland, Flevoland)
2. Zuidwest-Nederland

Als adviseur Akkerbouw adviseer je akkerbouwers bij teelt en 

bedrijfsvoering en ben je in staat om een probleem te vertalen 

naar een concreet advies. Jouw teeltkennis, samen met die 

van andere Delphy experts, ga je zodanig inzetten dat onze 

klanten, akkerbouwers, er meerwaarde uit kunnen halen. Je 

maakt en past kennis toe op het gebied van plantontwikkeling, 

productie, teelt en toepassing van techniek. Je bent de vraag-

baak voor de akkerbouwers.  

Contact Noordwest-Nederland: Paul Hooijman

 06 51 25 98 97
Contact Zuidwest-Nederland: Cor van Oers

 06 53 42 72 46

Project Manager Azië

As Delphy develops we will extend our business activities 

in Asia. As the new Project Manager at Delphy you initiate, 

execute and manage projects in Asian countries like Vietnam, 

Korea, India, China. The targets of these projects are to 

optimize local food & flower production by knowledge and 

expertise. You should be capable to act in a fast-changing, 

challenging environment, meet project dead-lines and deal 

with local culture and habits. 

Contact: Gerjo Engbers

 +31 (0)6 10 05 09 91

Adviseur Biologische Fruitteelt

Als adviseur geef je biologische ondernemers deskundig 

advies over de teelt en teeltsystemen, bodemgezondheid, 

bemesting, onkruidbestrijding, ziekten en plagen en de 

bedrijfsvoering. Jouw adviezen zijn maatwerk en gericht op 

verbetering of optimalisatie van het bedrijfsresultaat. Naast 

advisering begeleid je studiegroepen en geef je lezingen. 

Contact: René Bal

 06 53 37 50 87

Adviseur Bloembollen

Je geeft bollentelers deskundig teeltadvies, maar ook op het 

gebied van afzet, wet- en regelgeving, economie en strategie 

ben je een sparringpartner voor ondernemers. In samenwer-

king met het team bouw je kennis en vaardigheden op en geef 

je ondernemers advies. Ter ondersteuning van de advisering 

gebruik je onze data- en teeltmodellen. 

Contact:Guus Braam

 06 53 81 97 70
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Het speelveld in 
de aardbeienteelt 

gaat helemaal 
veranderen 

Bij elkaar opgeteld zijn ze vijf jaar 
in dienst bij Delphy, Thijs van 

Doorn, Barry Dorrestijn en Bart 
Jongenelen. Een nieuwe generatie 

adviseurs in een sector met een lange 
geschiedenis. Er liggen voldoende 

uitdagingen in het verschiet. Er is een 
verschuiving van buitenteelten naar 
bedekte teelten en arbeidsintensieve 

handelingen schreeuwen om slimme 
oplossingen. 

 V BIJDRAGE:  

THIJS VAN DOORN (26)  

ADVISEUR AARDBEIEN 

M 06 83 13 06 65 - E T.VANDOORN@DELPHY.NL  

 

BARRY DORRESTIJN (25) 

ADVISEUR AARDBEIEN 

M 06 57 82 29 85 - E B.DORRESTIJN@DELPHY.NL  

 

BART JONGENELEN (27)  

ONDERZOEK AARDBEIEN 

M 06 53 15 14 12 - E B.JONGENELEN@DELPHY.NL  

 

FOTO'S PIETERNEL VAN VELDEN

JONG!
Delphy
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“Tomaten telen? Dat is kinderspel, vergeleken met aardbeien” zegt 

Bart Jongenelen met een knipoog. Bart: “In de komende tien jaar 

gaat er veel veranderen in de op het oog eenvoudige, maar zeer 

gecompliceerde aardbeienteelt. De traditionele zomerteelt in de 

vollegrond neemt ieder jaar in areaal af. De teelten op stellingen, al 

dan niet bedekt en de (belichte) glasteelten zijn sterk in opkomst. 

Jaarrond aardbeien telen is niet langer een stip op de horizon, 

maar realiteit. Het kan, mits het rendement verantwoord is.”

Dynamische sector
De drie collega’s bevinden zich in een dynamische sector. Naar 

verwachting zal het areaal de komende jaren gaan verdubbelen. 

Het grootste bedrijf is de 25 hectaregrens gepasseerd. Het aantal 

bedrijven van 5 tot 10 hectare is aanzienlijk. Bart: “Het speelveld 

verandert. Voor elke ondernemer van 55 jaar of ouder staat niet 

automatisch een jonge ondernemer klaar. Jonge ondernemers 

maken ondernemende stappen.” Het aantal bedrijven zal afnemen 

en de professionaliteit neemt toe. Naast deze opschaling zien 

de drie ook kansen voor bedrijven met een eigen profiel, die 

niet willen of kunnen doorgroeien. Bedrijven die inzetten op een 

speciale markt of een eigen merk kunnen ook heel succesvol zijn. 

Als voorbeeld noemen ze De Westlandse Aardbei, een kwekerij 

met lokale afzet en verkoop aan particulieren via hun ‘vitaminerijke 

snackmuur’. “Heel knap hoe dit bedrijf een eigen merk neerzet.”

‘Sommige klanten
zoeken tegengas,

anderen juist niet.’



- Barry Dorresteijn - - Bart Jongenelen -
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Automatisering
De oogst is een uitermate arbeidsintensieve handeling die om 

automatisering vraagt. Als bedrijven in omvang toenemen, zit hier 

de bottleneck. Barry: “De eerste plukrobots zijn in ontwikkeling. 

Daar kijken we naar uit. De implementatie van dergelijke robots 

vraagt ook om gewassen die hierbij passen. Dus in plaats van 

oogstpieken zoeken we naar rassen met minder stuks op de tros 

en meer spreiding.” Het afvlakken van oogstpieken is een grote 

wens van telers. Zij willen niet langer ‘gokken’ op twee oogst- 

periodes in het jaar. Gelukkig komt er een serie nieuwe rassen 

aan, waaronder vroege, middel en late junidragers en door- 

dragende rassen. De dominante positie van Elsanta wankelt.

Praktijkonderzoek
De dynamiek van de aardbeienteelt levert veel vragen op. In de 

afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar belichting op 

het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk, vooral met LED’s. 

Daar is nieuw energiebesparingsonderzoek bij gekomen. Hoewel 

aardbei niet de allergrootste energievraag heeft van de teelten 

onder glas, is ook hier besparing mogelijk. De nadruk ligt hierbij 

op Het Nieuwe Telen (HNT), een klimaatstrategie op basis van 

plantfysiologie en natuurkunde. Dat is een andere benadering van 

klimaat regelen dan alleen op basis van jarenlange praktijk- 

ervaring.  

Sparringpartner
Thijs: “Als adviseurs zijn wij de sparringpartner voor ondernemers. 

We zijn jong, maar we hebben wel overzicht. De teler ziet vooral 

zijn eigen gewas, wij komen op verschillende bedrijven en zien 

onderweg veel.” Barry: “Onze meerwaarde is dat onze eigen 



Delphy doet  
praktijkonderzoek in 
opdracht van telers,  

plantenkwekers,  
leveranciers van  

gewasbeschermings- 
middelen en  

substraatbedrijven

- Thijs van Doorn -
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kennisontwikkeling die dicht bij de praktijk staat. We kunnen de 

juiste vragen stellen om mensen aan het denken te zetten.” Digita-

lisering is niet meer weg te denken. QMS heeft een nieuw platform 

gekregen en wordt verder ontwikkeld. Barry: “Dit is nog maar het 

begin. Er is nog veel meer uit dit platform te halen.” De mannen 

geven aan dat zij vinden dat iedere jonge medewerker zichzelf de 

kans moet gunnen om in dit werk te groeien. Iedereen heeft een 

ander karakter en sterke punten. Daardoor krijgt iedereen zijn eigen 

‘soort’ klanten. Sommige klanten zoeken naar tegengas, anderen 

juist niet. De ene klant zoekt een adviseur die de teelt kan bege-

leiden, de ander een klankbord in strategische keuzes. 
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- Erwin Buschgens - - Erik Bisschops -

Bollenteelt moet 
verduurzamen, 

anders red  
je het niet 

De onderzoekslocatie voor bloembollen en 
bolbloemen van Delphy in Lisse bestaat twee 

jaar. Onderzoek hier spitst zich toe op duur-
zame gewasbescherming, vooral de biosti-

mulanten en plantversterkers. Want zonder 
verduurzaming van de bollenteelt is er geen 

toekomst voor deze sector, vinden teler Eric 
Bisschops en adviseur Erwin Buschgens.  

 V BIJDRAGE: ERWIN BUSCHGENS, ADVISEUR BLOEMBOLLEN 

M 06 20 42 52 37 - E E.BUSCHGENS@DELPHY.NL, FOTO'S PIETERNEL 

VAN VELDEN

Nog heel even en dan begint het rooien van de dahliaknollen op 

de proeftuin in Lisse. Firma Bisschops uit Voorhout, gespeciali-

seerd in de teelt van dahlia’s en narcissen voor de pot (XL-flowers), 

leverde het uitgangsmateriaal voor dit onderzoek. Na de beoor-

deling door Delphy verkoopt het bedrijf de geoogste knollen in 

de droogverkoop. Eric Bisschops vindt het enorm belangrijk om 

zijn steentje bij te dragen aan dit onderzoek, want de bollensector 

moet verduurzamen. Het gat dat viel na het verdwijnen van PPO 

Lisse moet zo goed mogelijk worden opgevuld. Dit initiatief van 

Delphy helpt daarbij. Erwin: “Je moet durven laten zien wie je bent. 

Daarom heeft Delphy de strategie om eigen onderzoekslocaties te 

ontwikkelen. Hier hebben we aandacht voor duurzame en geïnte-

greerde gewasbescherming.” De proefnemers leggen de nadruk op 

onderzoek naar de werking van biostimulanten en plantversterkers. 

Belangrijk is het kaf van het koren te scheiden. Er zijn veel middelen 

in de handel, maar hun werking is lang niet altijd bewezen. 

Weerbare systemen
Eric: “Door versmalling van het middelenpakket staan we met onze 

rug tegen de muur.” Het familiebedrijf dat hij samen met vader Rob 

en broer Mark runt heeft al flink geïnvesteerd in bolontsmetting 

door middel van ECA-water, in plaats van oude ontsmettingsme-

JONG!
Delphy

 ONDERNEMER AAN HET WOORD
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thoden. Maar echte zekerheid heeft hij nog niet, omdat het onder-

zoek nog niet alles over deze werkwijze naar boven heeft gehaald. 

Dat geldt ook voor de algehele weerbaarheid tegen ziekten en 

plagen. Het bedrijf besteedt veel aandacht aan goede conditie van 

de teeltgrond en een rijk bodemleven door veel compost toe te 

voegen en niet-kerende grondbewerking toe te passen. Weerbare 

narcissen en dahlia’s kun je alleen telen als je precies weet welke 

middelen helpen om de ziektedruk laag te houden. 

Grote uitdagingen
De markt vraagt om gecertificeerd product. Bisschops heeft MPS 

A, B en C. Soms is dat niet voldoende. Een aantal afnemers vraagt 

om de volgende stap in dit proces, namelijk MPS-GAP. Eric: “Ik ben 

er van overtuigd dat we voorbereid moeten zijn op de toekomst. 

Certificaten zijn hier volgens mij geen antwoord op. Duurzaam 

telen is in mijn beleving een filosofie van een persoon of van 

een bedrijf. Pas dan werk je aan een goed werkend systeem.” 

De bollenteelt staat voor grote uitdagingen. De grote bedrijven 

worden groter, kleinere bedrijven zonder specialisatie vallen op 

termijn af. Groei kan bedrijven ook kwetsbaar maken. De sector wil 

een vitale teelt, maar de middelen daartoe ontbreken veelal nog. Er 

is dus veel onderzoek nodig om op de vele vragen een antwoord 

te vinden. Erwin: “Voor acute vraagstukken hadden al oplossingen 

moeten zijn. Af en toe dringt dat nog niet door. Daarom hebben 

wij deze onderzoekslocatie in Lisse.”  

‘Duurzaam telen 
is in mijn beleving 

een filosofie van een persoon 
of van een bedrijf’
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Data-gedreven 
telen: precisie-

management 
op grote schaal  

Een jonge afdeling met veel ambitie. 

Dat is Delphy Digital. Elianne van 

Esbroeck en Klaas van Egmond leggen 

verbanden tussen teelt en data en 

ontwikkelen applicaties en tools voor 

telers en adviseurs. QMS is één van de 

middelen. Een stap verder is  

data-gedreven telen. 

 V BIJDRAGE: ELIANNE VAN ESBROECK (26), TEELT ENGINEER,  

M 06 12 93 73 11 - E E.VANESBROECK@DELPHY.NL 

KLAAS VAN EGMOND (24), TEELT ENGINEER,  

M 06 41 90 05 72 - E K.VANEGMOND@DELPHY.NL 

FOTO PIETERNEL VAN VELDEN

‘Straks heeft 
de ondernemer 

één dashboard waarmee
 hij zijn volledige 

teeltproces kan sturen’



- Klaas van Egmond en Elianne van Esbroeck -
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Klaas en Elianne zijn geen ICT-ers, maar verbinders. Zij leggen hun 

oren te luisteren en vangen de signalen op die in de telerspraktijk 

leven. Het spectrum van Delphy is breed, van extensieve akkerbouw 

tot gespecialiseerde beschermde teelten en alles wat daar tussen 

ligt. Wat in de ene teelt wordt ontwikkeld is een inspiratie voor een 

andere. Door datastromen over elkaar te leggen selecteren ze de 

juiste informatie en vertalen dit naar strategische handelingen. 

QMS
In veel gewassen gebruiken telers en adviseurs QMS om een 

optimale teeltstrategie voor gewassen te bepalen. Met behulp van 

modellen en kunstmatige intelligentie maken zij afwegingen op 

strategisch, tactisch en operationeel niveau. Elianne: “In sommige 

teelten is dit al volledig geïntegreerd. Er komen steeds stukjes 

bij. Straks heeft de ondernemer één dashboard waarmee hij zijn 

volledig teeltproces kan sturen.” De volgende stap in dit proces is 

data-gedreven telen. Een brede range aan slimme sensoren meet 

naast klimaat ook het welbevinden van planten. Met de verzamelde 

data kun je een teelt op afstand aansturen. Klaas: “We experimen-

teren hiermee bij komkommer en tomaat. Binnen gewassen spelen 

verschillende aspecten, dus moet je beginnen met monitoren en 

dat verwerken tot een voorspelling en advies.”

Autonoom telen
Over vijf jaar, zo verwachten de teeltengineers, is data-gedreven telen 

de standaard in Nederland en in het buitenland. Er zijn bedrijven die 

de kansen en mogelijkheden daarvan zien. Klaas: “Dus Delphy zet nú 

stappen om aan de vraag van morgen te voldoen.” Is het dan moge-

lijk om een gewas of een kas volledig op afstand te besturen? Dat kan 

voor een deel, vinden de twee. Het zal altijd een samenspel zijn van 

mens en model. Elianne: “Data-gedreven telen is minder op je gevoel 

af gaan, je stuurt op de informatie die sensoren verzamelen, uitge-

werkt in modellen. De productie zal homogener worden, omdat je 

sneller ziet waar het wel en waar het niet goed gaat.” Klaas: “Door de 

schaalvergroting ontstaan grote, robuuste systemen. Daarnaast heb 

je precisietuinbouw. Die twee ontwikkelen zich soms tegenstrijdig 

aan elkaar. Door data-gedreven telen gaan ze straks samen.” Zo 

ontstaan nieuwe kansen. Een teeltmanager kan nu een paar hectare 

aansturen. Met dezelfde inspanning kan dat straks een veelvoud 

daarvan worden. Klaas: “Bedrijven die nu nog nationaal opereren zien 

op deze manier kansen om ook in het buitenland te ondernemen.”

Spannende rol
De rol van Delphy in dit proces is een spannende. “Wij zijn ons 

bewust van de ontwikkelingen in de sector, waar ook meerdere 

platforms in ontwikkeling zijn. We werken aan onze plaats in zo’n 

platform met eigen ontwikkelde software modellen en toepassingen. 

Ontdekken hoe dat moet is leuk, maar lastig. Zeg maar uitdagend.”  

‘Straks heeft 
de ondernemer 

één dashboard waarmee
 hij zijn volledige 

teeltproces kan sturen’

JONG!
Delphy
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De cyclus van 
precisieteelt in 

de boomgaard 
Precisielandbouw verbindt en drijft 

Delphy-adviseur Gerhard Riphagen 
en stagiair Sander Govaert. Beide 

komen van een fruitteeltbedrijf met 
appels en peren.

 
 V BIJDRAGE: GERHARD RIPHAGEN (21), ADVISEUR GROOTFRUIT 

M 06 53 42 72 08 - E G.RIPHAGEN@DELPHY.NL,  

SANDER GOVAERT (21), STAGIAIR 

E S.GOVAERT@DELPHY.NL, FOTO NIELS VAN DER BOOM

Langetermijnvisie
Gerhard: “We ontmoetten elkaar tijdens de minor Smart Farming. 

Tot onze verbazing bleken we dezelfde achtergrond te hebben. Ik 

heb mijn studie en afstudeerstage bij Delphy afgerond. Sinds één 

juli werk ik als adviseur in het hardfruit.” Sander: “Ik zit in het vierde 

jaar van de Hbo-opleiding tuinbouw in Den Bosch. Mijn afstudeer-

stage doe ik bij Delphy. Hier richt ik mij op een model voor de 

vruchtzetting. Plant je op twintigjarige leeftijd een boom, dan werk 

je daar tot je zestigste mee. Dit vereist een langetermijnplanning en 

-filosofie. Dat spreekt mij erg aan.”

Iedere boom zijn eigen aanpak
Beide heren zijn er van overtuigd dat technologische innovaties 

fruittelers kunnen helpen bij hun bedrijfsvoering. Sander: “Precisie-

techniek maakt het mogelijk om per boom de groei te monitoren 

en actie te ondernemen. De mogelijkheden zijn enorm. Het ideaal-

plaatje is om iedere boom de behandeling te geven die is vereist, 

- Sander Govaert -
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met een egale groei en topopbrengst als resultaat. Draagt een 

boom het ene jaar veel vruchten, dan weet je dat dit volgend jaar 

minder is. Met behulp van beelden, die we met drones en camera’s 

op de trekker maken, weet je precies om welke boom het gaat.” 

Gerhard: “Een boomspecifieke aanpak is bijvoorbeeld variabele 

wortelsnoei, waarop ik mijn afstudeerstage heb gericht. Het vari-

abel wortelsnoeien doen we met behulp van dronebeelden. Zo blijf 

je ontwikkelen.”

De cirkel van meten, data, actie
Dergelijke technieken komen met een prijskaartje. Toch zien telers 

ook toegevoegde waarde bij de kleinere bedrijven. Gerhard: “Ook 

bij kleinere bedrijven kan het interessant zijn om arbeid uit te 

sparen. Doe je dit boomspecifiek met precisietechniek dan is de 

winst groot. Een ander voorbeeld is de appel- en perenteller waar 

ik onderzoek naar doe. Deze geeft je niet alleen een opbrengst-

prognose, maar levert ook waardevolle data op.” Sander: “Drone-

beelden, de Spectracam op de trekker en de appelteller leveren 

data. Leg je die over elkaar, dan kun je actie ondernemen. Zie het 

als een cirkel. Je bent continu data aan het verzamelen, actie aan 

het uitvoeren en weer meten. Omdat je zo lang met dezelfde 

bomen werkt stopt de cirkel nooit.”

Op weg naar robotisering
Centraal in de precisieteeltcyclus staat QMS, met daarin de irriga-

tiemodule waar Gerhard onderzoek naar doet, evenals het vrucht-

zettingsmodel. Gerhard: “QMS ontvangt verschillende soorten 

data. Op basis hiervan worden concrete adviezen gevormd. In 

de toekomst zullen we nog meer de diepte in gaan per boom, 

misschien wel richting een 2D-plantsysteem. Dergelijke systemen 

zijn cruciaal voor het toekomstig fruitteeltadvies. Met de boom-

gaard volledig in beeld ligt de weg open naar robotisering.”  

 - Gerhard Riphagen -

‘QMS ontvangt verschillende 
soorten data. 

Op basis hiervan 
worden concrete adviezen gevormd. ’

JONG!
Delphy



- Leendert Jan Onnes -
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De toekomst 
van de jonge 
boer 
BIJDRAGE: LEENDERT JAN ONNES, DAGELIJKS BESTUURDER NAJK, 

PORTEFEUILLE AKKERBOUW   

FOTO'S NIELS VAN DER BOOM  

Vlakbij de Dollard, in het hart van de Groningse Oldambt-regio, 

ligt al zes generaties lang het akkerbouw- en pluimveebedrijf van 

de familie Onnes. Aan de keukentafel zit bedrijfsopvolger Leendert 

Jan Onnes (32), die over een jaar op deze boerderij hoopt te wonen 

met zijn vriendin en twee jaar oude zoontje. Onnes is portefeuille-

houder akkerbouw bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt 

(NAJK). Leendert Jan: “Jonge boeren willen vooruit. Ze investeren 

in de toekomst en vragen om een landbouwbeleid dat dat mogelijk 

maakt. Veel onderwerpen beïnvloeden de toekomst van de jonge 

boer. In de 30 jaar dat mijn vader hier boert heeft hij veel zien 

veranderen. Het bouwplan is versmald tot louter granen, koolzaad 

en suikerbieten. De mechanisatie is efficiënter en daarmee groter 

geworden. De komende 30 jaar is de verandering misschien nog 

wel groter.”

Van reactief naar proactief
Onnes, die internationale bedrijfskunde en marketing studeerde, 

beheert bij de NAJK een breed palet aan onderwerpen. Gedurende 

het gesprek blijkt alles steeds terug te komen op één thema: de 

bodem. Leendert Jan: “Ons ledenbestand is enorm divers en de 

bodems waarop zij boeren ook. Voor de een is fosfaat het knelpunt, 

bij de ander juist stikstof. Je spreekt namens alle leden, dat maakt 

het uitdagend. Bodemverdichting is een groot en overkoepelend 

probleem. Bewustwording is stap één. NAJK heeft de ‘Bodem-

battle’ gestart. Hier dragen we kennis over bodem op een ludieke 

JONG!
Delphy

NAJK AAN HET WOORD



17

wijze over aan jonge en toekomstige boeren. Ondanks bewust-

wording kun je niet alles weten over bodem en biologie. Daarom 

zijn adviseurs, zoals die van Delphy, broodnodig. In de toekomst 

gaan we naar een systeem waarbij vroegtijdig wordt gesigna-

leerd en gereageerd. Bewustwording creëren, voor het probleem 

optreedt, en vroegtijdig anticiperen. Delphy kan een belangrijke rol 

vervullen.”

De toekomst van de boer
Op alle niveaus wordt gediscussieerd over de toekomst van  

de boer. Is het voor NAJK niet lastig om gehoord te worden?  

Leendert Jan: “We zitten op veel plekken aan tafel, ook met het 

ministerie. Bijvoorbeeld in de klankbordgroep voor het visiedocu-

ment van minister Carola Schouten. We focussen ons op thema’s 

die specifiek betrekking invloed hebben op jonge boeren en tuin-

ders. Neem het pachtdossier. NAJK pleit voor een langetermijn-

beleid. Als opvolger maak je een bedrijfsplan, iets wat het bedrijfs-

overnamefonds eist. Dat kan alleen wanneer je zekerheid hebt.”

Kringlooplandbouw
Als het om kringlooplandbouw gaat, moeten we EU-breed denken. 

De eiwitteelt biedt ons goede kansen, net als CO
2
-boeren. Consu-

menten zijn bewust. Bij het bestellen van een vliegticket kun je de 

CO
2
-uitstoot compenseren. Waarom niet bij het kopen van een 

brood? Goede marketing is daarvoor nodig, wat een podium buiten 

de sector vereist. Wees bewust hoe de consument naar je kijkt. 

Denk en werk je mee, dan win je zijn sympathie. Ik zie dat zelfs 

onze akkerranden hieraan bijdragen.”  

‘We zijn jong, 
positief en denken 

in oplossingen’



- Sander Middelburg -
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Delphy is 
een verbin-
dende partij 
die kennis 
vergaart
Honger naar nieuwe en  
verbeterde kennis over zijn 
chrysantenteelt kenmerkt 
Sander Middelburg. Als Delphy 
start met een groepje telers dat 
ontwikkelingen in LED- 
technologie volgt, dan is hij  
er bij. Hij vindt het fijn dat een 
onafhankelijke partij kennis 
boven water haalt en deelt. 

ONDERNEMER AAN HET WOORD
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BIJDRAGE: SANDER MIDDELBURG, LEEN MIDDELBURG CHRYSANTEN

MAASDIJK, KWINTSHEUL EN MADE

FOTO'S PIETERNEL VAN VELDEN

Sander Middelburg (25) is druk bezet. Naast zijn gebruikelijke taken 

houdt hij zich bezig met nieuwbouw. Heel even gunt hij zich de 

tijd om vooruit te blikken naar de toekomst van de chrysantenteelt. 

“Automatisering zal verder gaan, maar ik verwacht dat het areaal 

ongeveer gelijk blijft. Wel zullen er meer samenwerkingsverbanden 

ontstaan”, denkt hij. Het familiebedrijf Leen Middelburg Chrysanten 

is al jaren lid van Zentoo. Deze telersvereniging beslaat een opper-

vlakte van 100 hectare. Met twee distributiecentra en een webshop 

kunnen klanten 24/7 bloemen kopen. Een deel van de chrysanten 

komt voor de klok en een deel gaat direct naar de klant. Sander: 

“Die werkwijze geeft rust op het bedrijf, maar we blijven wel alert. 

Het voordeel van samenwerken is dat we nieuwe ontwikkelingen 

gezamenlijk oppakken. Dat zie je steeds vaker gebeuren.”

LED-onderzoek
De nieuwe kas krijgt een hybride belichtingsinstallatie. Dus naast 

de gebruikelijke SON-T lampen zal een deel van de belichting uit 

LED’s bestaan. Ook de totale lichtintensiteit gaat omhoog ten 

opzichte van de oude situatie. Die beslissing nam het bedrijf na 

goede oriëntatie. Zo levert bijvoorbeeld het belichtingsonderzoek 

bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk, gecombineerd met 

het onderzoek naar het juiste lichtspectrum voor chrysant van de 

WUR, veel informatie op. Sander: “Delphy speelt een belangrijke rol 

in onderzoek naar teeltoptimalisatie. Er is onlangs een LED-groepje 

opgericht om kennis met elkaar te delen. Het is fijn dat een onaf-

hankelijke partij die kennis boven water haalt en deelt. Ik zie in 

Delphy een verbindende partij om kennis te vergaren.”

QMS
Sander heeft persoonlijk geen behoefte aan een adviseur die 

teeltadviezen geeft, hoewel een andere locatie van het bedrijf  

wel een Delphy-adviseur heeft. Van de nieuwste versie van  

QMS Chrysant maakt hij wel gebruik. “Op dit systeem kunnen 

we voortborduren, door het te koppelen aan oogstplanning, het 

voorraadsysteem van Zentoo, weegschalen op de oogstmachines, 

arbeid- en urenregistratie. Ik zie dus een belangrijke rol voor 

Delphy om dit soort managementsystemen verder te ontwikkelen, 

te helpen bij ontwikkelen van gewasmetingen en bij communicatie. 

Het is altijd goed als iemand je een spiegel voorhoudt.”  

‘Het is altijd goed 
als iemand je een 

spiegel voorhoudt’



- Roelof Jan en Jan Willem Wollerich -
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Onafhankelijk,  
klantgericht en  
advies op maat
Agrarisch ondernemers Jan Willem en Roelof Jan Wollerich uit 
Drouwenermond (Dr.) houden wel van een uitdaging. Zowel 
bij de teelt als afzet. In het gewas uien hebben ze die uitdaging 
gevonden. Goed advies is cruciaal en moet meegroeien met  
het bedrijf.  

BIJDRAGE: JAN WILEM WOLLERICH, ROELOF JAN WOLLERICH, AGRARISCH ONDERNEMERS

FOTO'S NIELS VAN DER BOOM

ONDERNEMERS AAN HET WOORD
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Duidelijke rolverdeling
Als we aanschuiven in de ruime kantine van broers Jan Willem en 

Roelof Jan Wollerich komt het gesprek al snel op de uienteelt. Kort 

na introductie in de Veenkoloniën, zo’n tien jaar terug, startten de 

ondernemers hiermee. De teelt en afzet worden in eigen beheer 

uitgevoerd. Dat past binnen de bedrijfsstrategie: zoveel mogelijk 

zelf doen. Dat is terug te zien op het erf, waar voorafgaand aan 

de oogstperiode overal machines staan. De beide broers werken 

met een rolverdeling op hoofdlijnen. Jan Willem: “Ik ben vooral 

betrokken bij de teelt en uitvoering. Mijn broer richt zich meer op 

de afzet en marketing. Na de bedrijfsovername is het traditionele 

veenkoloniale bouwplan ingrijpend veranderd. Naast uien en de 

standaardteelten verbouwen we consumptieaardappelen, tulpen 

en conserven.” Roelof Jan: “Onafhankelijk advies is zeer belang-

rijk. We hebben een lange relatie met Delphy. Adviseur Roelof 

Naber kwam al bij mijn vader. Het mooie is dat ik met Roelof totaal 

andere gesprekken heb dan mijn broer. Hij is voor ons beide een 

ander type sparringpartner en dat is krachtig.”

Aandacht voor de bodem
Roelof Jan: “Met een coöperatieve afzet is niks mis, maar het vrije 

spel bij uien motiveert ons. Het is een groente, geen bulkproduct. 

Alles moet 120 procent zijn wil je vooraan in de lijn zitten. Kwaliteit 

wordt beloond en daarmee ook je inzet. We telen zowel plant- als 

zaaiuien en werken met één vaste medewerker plus de benodigde 

seizoenskrachten. Ondanks de hoge werkdruk proberen we een 

aangename werkplek te zijn en is er ruimte om te experimenteren. Ik 

ben er van overtuigd dat in de toekomst een meer holistische aanpak 

nodig is. Daar ondersteunt Delphy ons bij. De adviseur maakt of 

breekt het succes van de teelt. We hebben behoefte aan klantgericht 

advies op maat.” Jan Willem: “De bodem is enorm belangrijk. We 

investeren hier in door veel organische meststoffen te gebruiken. Met 

plaatsspecifieke aaltjesbestrijding hebben we inmiddels veel ervaring. 

Waar mogelijk schuwen we chemie en gebruiken we bijvoorbeeld 

ons wiedbed. Precisielandbouw wordt steeds belangrijker bij de teelt, 

maar het vraagt tijd en geld. Het liefst willen we onze bestaande 

machines gebruiken. Ook hier komt goed advies om de hoek kijken.”

Advies moet meegroeien
Sensoren, satellieten en drones kunnen veel meten, maar  

de broers willen niet louter op basis van getallen beslissen.  

Roelof Jan: “Zoveel zaken spelen mee. We weten nog zo weinig 

over de biologie. Daar kunnen we Delphy goed bij gebruiken. Vijf 

jaar terug hadden we ook niet ingeschat waar we nu staan. De 

markt is medebepalend. We maken stappen in ons bedrijf, onze 

visie past zich continu aan en dat verwachten we ook van het 

teeltadvies. Dat moet meegroeien met het bedrijf en flexibel zijn.”  

‘We hebben totaal 
verschillende gesprekken 

met dezelfde adviseur.’
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Kennis ontwikkelen 
door innovatieve 
projecten 
Saskia Houben werkt ruim een jaar bij  
Delphy als projectleider. Zij is verantwoordelijk  
voor de aanvraag, financiering en realisatie van 
diverse innovatieprojecten in de akkerbouw en 
andere sectoren. 

 V BIJDRAGE: SASKIA HOUBEN (32), PROJECTLEIDER 

M 06 29 70 03 81 - S.HOUBEN@DELPHY.NL, FOTO DELPHY

Praktische onderzoeksvraagstukken oplossen
Saskia: “Ik werk bij Delphy omdat ik houd van praktische innova-

tievraagstukken en wil hiervoor samen met partijen oplossingen 

voor ontwikkelen.” Het project 'Uitrol duurzame teelt ui en peen' is 

hiervan een goed voorbeeld. Er wordt een papieren mat ontwik-

keld en getest waarop de zaden van tevoren zijn aangebracht. 

Het doel is dat het zaad op gelijke hoogte en gelijke afstand in de 

grond komt en daarnaast optimale kiem- en groeiomstandigheden 

heeft. Zodoende willen we een gelijkere opkomst bereiken. Naast 

een uniform eindproduct heeft dit voordelen voor teeltmaatre-

gelen tijdens het seizoen, zoals onkruidbestrijding. De mat zelf kan 

de drager zijn van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, die 

daardoor zo minimaal en efficiënt mogelijk worden toegepast. 

Er wordt een bijbehorende machine ontwikkeld om de mat uit te 

rollen en uiteraard worden praktijkproeven gedaan. Saskia: “We zijn 

zowel teelttechnisch bezig als in het lab en in de werktuigbouw.”

Kennisontwikkeling 
De meerwaarde van projecten zit in de ontwikkeling van kennis, die 

ter beschikking wordt gesteld aan telers. Vaak wordt samengewerkt 

met telers in de keuze en uitvoering van projecten. Saskia: “We 

onderzoeken de toegevoegde waarde van nieuwe ontwikkelingen. 

Zodra we meerwaarde voor telers zien, introduceren we de nieuwe 

methoden in de praktijk. We vertalen bijvoorbeeld nieuw beleid van 

de overheid naar concrete maatregelen en kijken hoe een teler er 



- Saskia Houben -
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invulling aan kan geven. Bij Delphy is het vanzelfsprekend dat we 

dingen doen die meerwaarde hebben voor een teler.”

Niet administratief
Projectleider is daarmee geen administratieve functie maar richt 

zich juist op de dagelijkse praktijk van de teler. Projecten zorgen 

ervoor dat ideeën praktijk worden en niet op de plank blijven 

liggen. Saskia: “Inhoud en resultaat zijn voor mij heel belangrijk. 

Mijn enthousiasme zit in het adviseren van telers om hun bedrijfs-

voering te verbeteren en uit alle systemen de beste opties in te 

zetten. Laarzen aan en de praktijk in, zodat ik weet wat een teler 

nodig heeft om innovaties met succes toe te passen.”  

‘Bij Delphy is het 
vanzelfsprekend dat 

ons werk meerwaarde 
heeft voor een teler’
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Kennis  
ontwikkelen,  

mondiaal 
toepassen en 

vooral: voorop 
blijven lopen 

Is het in de toekomst 
mogelijk om uitslui-
tend via de computer 
gewassen optimaal 
te laten groeien of 
moet je de planten 
ruiken, voelen en zien 
om de juiste beslis-
sing te nemen? Is de 
vakkennis van de teler 
vervangbaar? Jonge 
Delphy medewerkers 
in de glastuinbouw 
kunnen over dit onder-
werp een flinke boom 
opzetten. Data- 
gedreven telen gaat 
een grote vlucht 
nemen, denken zij.
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 V BIJDRAGE:  

JEROEN BOONEKAMP (25)  

ONDERZOEKER IMPROVEMENT CENTRE  

M 06 83 09 69 86   

E J.BOONEKAMP@DELPHY.NL 

 

DANNY KOUWENHOVEN (25)  

ADVISEUR SNIJHORTENSIA  

M 06 29 72 74 21   

E D.KOUWENHOVEN@DELPHY.NL  

 

MATHIJS VAN DEN TOP (25) 

ADVISEUR POTPLANTEN  

M 06 83 08 97 32   

E M.VANDENTOP@DELPHY.NL   

 

RENS SMITH (25)  

ADVISEUR GLASGROENTEN  

M 06 26 51 86 49   

E R.SMITH@DELPHY.NL 

 

FOTO'S PIETERNEL VAN VELDEN 
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Zet één onderzoeker en drie adviseurs om 

tafel en er ontstaat een levendige discussie. 

Rens Smith startte in de komkommer, een 

gewas met een lange traditie. Mathijs van 

den Top geeft adviezen in de potplanten-

teelt. Danny Kouwenhoven is verweven 

met de teelt van snijhortensia’s. Jeroen 

Boonekamp stort zich op onderzoek naar 

belichting met LED’s in aardbei en paprika 

en houdt zich bezig met vertical farming. 

Alle vier zijn ze stevig geworteld en staan 

aan het begin van hun carrière in de glas-

tuinbouw. 

Verschuiving productie
De glastuinbouw is op dit moment nog 

erg gericht op productie. Het overgrote 

deel van de ontwikkelde kennis gaat naar 

bedrijfsactiviteiten die gericht zijn op 

eindproducten. Nederland is wereldwijd 

koploper in de glastuinbouw, maar te klein 

en te duur om uitsluitend te produceren. 

Mathijs: “Je redt het niet om op deze 

wijze door te gaan. De productie gaat 

verschuiven naar andere landen, wegens 

arbeidskosten, minder afstand tot de markt 

of een beter groeiklimaat. In de potplanten 

gebeurt dit nog niet massaal, maar de 

‘Op het Improvement Centre 
kunnen we de fouten maken 
die te risicovol zijn 
voor ondernemers’



- Mathijs van den Top -
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grotere bedrijven zijn daar zeker al mee 

bezig.” 

Bulkproducten zullen minder aantrekke-

lijk zijn voor bedrijven die in Nederland 

zijn gevestigd, mits door automatisering 

en robotisering handelingen goedkoper 

worden. Jeroen: “We gaan het hier nooit 

op kosten winnen, wel op kwaliteit. Die 

hoge kwaliteit is nodig om de tuinbouw in 

de toekomst veilig te stellen.”

Grote verschillen
Naar verwachting gaat er de komende 

jaren veel veranderen. Danny: “De kleine 

bedrijven gaan afvallen. Over mijn teelt is 

nog relatief weinig bekend. Je ziet dat door 

toename van kennis de kwaliteit verbetert. 

We moeten dus investeren in kennis. Ik 

kom op bedrijven van oudere ondernemers 

zonder opvolger, maar ook op hightech 

bedrijven. De verschillen worden daardoor 

steeds groter. Wie geen adviseur inscha-

kelt die verbindingen legt gaat snel achter 

lopen.” Rens: “In de komkommerteelt zie 

je nog veel traditionele bedrijven met een 

duidelijke kostprijsstrategie.” Jeroen: “In 

de aardbeienteelt groeit het areaal, maar is 

‘Nationaal en internationaal 
kennis delen 

brengt de glastuinbouw vooruit’



- Danny Kouwenhoven -

‘Wie geen adviseur 
inschakelt gaat snel achter lopen’
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nog zoveel onbekend. In de toekomst gaan 

een paar telers het maken, verwacht ik.”

Autonoom telen
Bij Delphy vindt veel onderzoek plaats 

naar teelttechniek, zoals de klimaatstra-

tegieën die nodig zijn voor Het Nieuwe 

Telen (HNT) met onder andere als doel om 

energie te besparen en uiteindelijk fossiel-

vrij te kunnen telen. Ook is er veel vraag 

naar belichtingsstrategieën, waarbij LED’s 

traditionele lampen gaan vervangen. 

Een bijzondere tak van onderzoek is 

autonoom ofwel data-gedreven telen. Dit 

is het aansturen van een teelt op afstand, 

met behulp van computers, camera’s en 

sensoren. Die ontwikkeling gaat inmid-

dels razendsnel. Jeroen: “We zijn al prima 

in staat om het gewas op aftand aan te 

sturen, maar dit vervangt nog niet de teler 

die naar het gewas kijkt en het beoordeelt. 

Dat kan pas als we echt kunnen meten 

en weten hoe de plant reageert. Maar het 

komt.” Danny: “Dat gaat me te ver. Je moet 

het gewas kunnen voelen, bijvoorbeeld de 

hardheid van de bloem. Jeroen: “Welnee. 

Uiteindelijk kan een computer veel beter 



- Rens Smith -

‘Met meten kunnen we nog verder
 komen dan dat we nu al doen’
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beslissingen nemen, zonder emoties. Dat 

is nu juist de winst van data-gedreven 

systemen.” Rens: “Een challence vorig 

jaar met data-gedreven teelt op afstand, 

met data van camera en sensoren bij 

komkommer, verliep prima. Met meten 

kunnen we nog verder komen dan dat we 

nu al doen. Uiteindelijk draait het allemaal 

om vertrouwen.”

Internationalisering
In de toekomst ligt onze grootste waarde 

in kennis vergaren, mondiaal toepassen 

en vooral voorop blijven lopen, vinden ze 

alle vier. Mathijs: “Nationaal en internatio-

naal kennis delen brengt de glastuinbouw 

vooruit. In dat proces zijn we als adviseur 

sparringpartner.” Jeroen: “Op het Improve-

ment Centre kunnen we onderzoek doen 

en mogen we de eerste fouten maken die 

te risicovol zijn voor ondernemers. Heel 

belangrijk.” Rens: “Een deel van de telers 

zit in een vast stramien en voor anderen 

geldt dat je ze tegen te veel nieuwe tech-

nieken moet beschermen. Daarom blijft 

het belangrijk om kennis te ontwikkelen en 

verantwoord toe te passen. Daar kunnen 

wij een rol in spelen.”  
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Delphy opent nieuwe  
Onderzoekskwekerij voor 
Boomteelt en Vaste Plantenteelt 
De nieuwe ‘Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vaste Plantenteelt’ in Hazerswoude- 
Dorp wordt binnenkort geopend. Wat zijn de mogelijkheden? Daar hebben Jeroen 
van der Meij (onderzoeker), Job Jacobs (teeltadviseur) en Johan van den Broek 
(teeltadviseur en begeleider van kwekersproeven) wel een mening over.

 V BIJDRAGE: JEROEN VAN DER MEIJ (40), PROJECTLEIDER ONDERZOEK BOOMTEELT  

M 06 51 33 53 80 - E J.VANDERMEIJ@DELPHY.NL  

JOHAN VAN DEN BROEK (32), ADVISEUR BOOMTEELT  

M 06 10 92 50 26 - E J.VANDENBROEK@DELPHY.NL 

JOB JACOBS (27), ADVISEUR BOOMTEELT 

M 06 53 42 72 33 - E J.JACOBS@DELPHY.NL 

FOTO'S DELPHY

- v.l.n.r: Job Jacobs, Johan Van Den Broek, Jeroen Van Der Meij -
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Onderzoek voor leveranciers 
Jeroen is verantwoordelijk voor proeven in opdracht van leveran-

ciers. Jeroen: “We hebben bewust gekozen voor de bouw van een 

nieuwe onderzoekskwekerij op eigen grond. Daar is meer ruimte 

voor vruchtwisseling, een groter containerveld, modernere kassen 

en we passen hier de meest actuele technieken toe.” Jeroen: “Mijn 

opdrachtgevers onder andere zijn fabrikanten van gewasbescher-

mingsmiddelen en meststoffen. Vanuit Aegisto, erkend door de 

NVWA voor de uitvoering van deugdelijkheidonderzoek van gewas-

beschermingsmiddelen, voer ik hier toelatingsonderzoek uit.” 

Onderzoek voor kwekers
Johan is bedrijfsleider en verantwoordelijk voor de uitvoering van 

kwekersproeven. Johan: “Als teeltadviseur heb ik direct contact 

met kwekers. Daardoor zijn de lijnen kort. Ik hoor vaak ‘je hebt 

waar voor je geld’. Voor een relatief klein bedrag kun je als indivi-

dueel bedrijf of een combinatie van bedrijven een probleem laten 

uitzoeken. Kwekers beseffen steeds meer de noodzaak van onaf-

hankelijk onderzoek.” 

Mogelijkheden van de Onderzoekskwekerij
De nieuwe Onderzoekskwekerij sluit direct aan bij de moderne 

boomkwekerij:

• Er zijn aparte kasafdelingen beschikbaar die allemaal apart  

geregeld kunnen worden qua klimaat.

• Er zijn meerdere bassins beschikbaar waardoor sturing beter 

mogelijk is.

• Er wordt gewerkt met meerdere kleine mestbakken bij de 

bemestingsgift. 

Op dit moment is de bouw van de locatie afgerond. In de 

komende jaren komt er nog 1,2 ha aan onderzoeksmogelijkheid bij. 

Jeroen: “We kunnen hier mensen ontvangen op demodagen en 

opdrachtgevers en telers inspireren om onderzoek te doen. Ik loop 

hier met trots rond”.

(Digitaal) advies
Job: “Maatwerk is het sleutelwoord. We voeren niet alleen onder-

zoek uit in grote gewasgroepen zoals Buxus en Lavendel, maar 

ook in kleine gewassen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de werking 

van bladmeststoffen of een strategie rondom plantweerbaarheid of 

duurzaamheid. We kunnen eigen teeltstrategieën met alle facili-

teiten uitvoeren, maar ook combineren met digitaal advies zoals 

QMS Boomteelt.”  

‘We kunnen hier 
opdrachtgevers en telers 

inspireren om 
onderzoek te doen’

QMS Boomteelt:

• Gewasklimaatgegevens 

raadplegen via computer of 

smartphone

• Vijftien verschillende waar-

schuwings- en adviesmo-

dellen van belangrijke 

ziekten en plagen

• Beregeningsvoorspelling 

mogelijk door de inzet van 

bodemsensoren
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De opleiders:
“Jonge mensen leren 
om een eigen visie te 

ontwikkelen”
Nederland is uniek met haar op de praktijk 

gerichte hogere beroepsonderwijs. HAS Hoge-
school Den Bosch, Hogeschool InHolland 

Delft en Aeres Hogeschool Dronten (en andere 
hogescholen) zien jaarlijks veel nieuwe 

studenten instromen in hun akker- en tuin-
bouwopleidingen. Hoe bereid je deze jonge 

mensen voor op de dynamische agrarische 
sector? Met kennis of met vaardigheden?  

Of met allebei?

 

 

FOTO'S PIETERNEL VAN VELDEN, NIELS VAN 

DER BOOM 

Als het aan de opleiders ligt zou het 

aantal aanmeldingen jaarlijks nóg wel 

hoger mogen zijn. De arbeidsmarkt zit 

te springen om jong talent. Er is enorm 

veel vraag naar jonge en goed opgeleide 

arbeidskrachten in de landbouw. Bijna 

iedereen die afstudeert heeft of krijgt 

direct een baan. 

Het overgrote deel van de studenten 

kende de charme en uitdagingen van 

de agrarische sector al voordat zij zich 

gingen inschrijven voor de opleiding.  

Ze plukten als tieners al tomaten of 

werkten op een akkerbouwbedrijf. 

Voor een klein deel is de agrarische 

wereld minder bekend. Gedurende de 

opleidingen ontdekken ze het bredere 

perspectief én maken studenten een 

persoonlijke ontwikkeling door. 

‘We leren onze studenten 
om scenario’s voor de toekomst 

uit te werken en daarop 
hun visie te geven’

JONG!
Delphy



TOINE HATTINK  
SECTORDIRECTEUR OPLEIDINGEN  

TUINBOUW EN AKKERBOUW  

HAS HOGESCHOOL 

E T.HATTINK@HAS.NL 
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Toine: “Uniek aan onze opleiding is de 

intensieve samenwerking tussen onderwijs 

en bedrijfsleven. Daar sturen we bewust 

op aan. Docenten komen vaak uit de 

beroepspraktijk. We hebben bijvoorbeeld al 

vier jaar een docent in dienst die zijn werk 

als teeltadviseur bij Delphy combineert 

met lesgeven aan de HAS Hogeschool. 

Wij vinden dat de normaalste zaak van de 

wereld, maar ten opzichte van het onder-

wijs in het buitenland is dat bijzonder.”

Studenten weten waarvoor ze komen. Die 

mening is vaak ingegeven door afkomst 

en milieu. Ze hebben het agrarische vak 

al met de paplepel ingegoten gekregen. 

Ze hebben dus een beeld van de sector, 

vanuit hun eigen perspectief. Wij willen hun 

blik vergroten door een breed programma 

aan te bieden. Niet alleen binnen de muren 

van onze school, maar ook door stages 

die al in het eerste jaar verplicht meer dan 

honderd kilometer van het ouderlijk huis 

moeten plaatsvinden en in het derde jaar 

in het buitenland. Dat opent voor velen 

de ogen. Een eigen visie op de agrarische 

wereld ontwikkel je door kennis te maken 

met de diversiteit van de sector en door 

nieuwe ervaringen op te doen. 

We leren onze studenten ook om  

scenario’s voor de toekomst uit te werken 

en daarop hun visie te geven. Bewust 

aansturen op deze zaken, dat is niet 

toevallig, dat is onze taak. We leren ze om 

ook buiten de school actief te zijn. Ik hoop 

dat we ze leren op deze manier ergens een 

zaadje te planten.” 

‘We leren onze studenten 
om scenario’s voor de toekomst 

uit te werken en daarop 
hun visie te geven’



SJOERD NIEBOER
ONDERWIJSCOACH  

HOGESCHOOL INHOLLAND 

E SJOERD.NIEBOER@INHOLLAND.NL 
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Sjoerd: ” Wij zijn in transitie van school 

naar kennispartner voor bedrijven. Samen 

ontwikkelen we relevant onderwijs, afge-

stemd op de behoefte. Sinds twee jaar 

hebben we een nieuwe flexibele deeltijd-

opleiding, waarbij studenten niet meer 

terug gaan naar de schoolbanken. Zij doen 

de opleiding grotendeels in de praktijk, op 

een bedrijf in de tuinbouwketen. Dat past 

in veel gevallen beter bij de persoonlijke 

wensen van jonge mensen.

Kennis wordt steeds toegankelijker. Dat 

geldt ook voor het onderwijs. Wij leren 

onze studenten hoe je deze kennis kunt 

vinden en toepassen. En dat met de skills 

van de 21e eeuw. Heb je de vaardigheden 

in huis om op de toekomst voorbereid te 

zijn? Die vraag moet je jezelf steeds stellen, 

want de veranderingen in ons vak gaan 

steeds sneller. Mensen moeten daar mee 

om kunnen gaan. We brengen studenten 

niet alleen kennis bij, maar vaardigheden 

om kennis te ontwikkelen. 

Het is voor ons als onderwijsinstellingen 

belangrijk om met de tijd mee te gaan. 

Er komt een generatie aan die zelf een 

leerpad wil kiezen en zelf bepaalt hoe en 

wanneer zij hun diensten aanbieden. We 

doen dat graag samen, of zo dicht mogelijk 

bij de praktijk.”

‘Iedere student moet 
nieuwsgierig en kritisch zijn’

‘We brengen ze niet alleen 
kennis bij, maar vaardigheden 
om kennis te ontwikkelen’



BETTIE TIJSSELING  
STUDIELEIDER  

AERES HOGESCHOOL DRONTEN  

E B.TIJSSELING@AERSE.NL 
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Bettie: “Van oudsher was onze tuin- en 

akkerbouwopleiding gevuld met bedrijfs-

opvolgers. Dat is tegenwoordig geen vast 

gegeven meer, al groeit ook de opleiding 

agrarisch ondernemerschap.

Naast agrarisch ondernemer is de functie 

van teeltadviseur voor veel studenten 

interessant. Een toekomstig adviseur richt 

zich op zaken als adviesvaardigheden, 

acquisitie, schrijven van adviesrapporten en 

meer. Een student kan goede kennis van 

bodem en gewas hebben, maar hij moet 

het ook goed over kunnen brengen. Dat is 

cruciaal.

Veel van onze parttime docenten werken 

in de sector en doen zo veel kennis 

op. Ook de afstudeeronderzoeken van 

studenten dragen bij aan kennisverga-

ring. De lesstof over precisielandbouw 

houden we nu tegen het licht, omdat het 

zo snel evolueert qua toepassingen. Het 

is een uitdaging om data en data-analyse 

voldoende op de praktijk te laten slaan. 

Onze studenten zijn praktijkgericht, geen 

ICT’ers. We verwachten dat adviseurs 

steeds vaker data-gedreven beslissingen 

moeten nemen. Ook op het traditionele 

adviseringsvlak verandert veel. De gang-

bare en biologische teelt groeien naar 

elkaar toe. Tegelijk zien we groene chemie 

opkomen. Dat vraagt om een andere 

manier van adviseren. We vragen iedere 

student nieuwsgierig en kritisch te zijn. Dat 

is een pre, naast motivatie.”

‘Iedere student moet 
nieuwsgierig en kritisch zijn’

‘We brengen ze niet alleen 
kennis bij, maar vaardigheden 
om kennis te ontwikkelen’
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Internationaal 
duurzame voed-

selsystemen 
ontwikkelen 

Het contrast tussen de hightech 
land- en tuinbouw in West-Europa 
en de boeren en tuinders in andere 
werelddelen is groot. De internati-

onale adviseurs van Delphy helpen 
met het opzetten van lokale voed-

selsystemen met westerse kennis én 
respect voor andere culturen.

  
 V BIJDRAGE: CORNÉ LUGTENBURG (24), PROJECTMANAGER,  

M 06 83 01 46 03 -E C.LUGTENBURG@DELPHY.NL, 

LINDA CALCIOLARI (25), PROJECTMANAGER,  

M 06 83 03 59 99 -E L.CALCIOLARI@DELPHY.NL, 

DENNIS STEENTJES (37), CONSULTANT GLASGROENTEN,  

M +81 (0)80 94 47 726 -E D.STEENTJES@DELPHYJ.CO.JP, 

FOTO'S PIETERNEL VAN VELDEN, DELPHY

De toenemende wereldbevolking, migratie door oorlog, honger 

en droogte door klimaatverandering zijn centrale thema’s voor de 

adviseurs van Delphy die in andere werelddelen werken. Oplos-

singen liggen niet in het één op één kopiëren van onze technisch 

hoogstaande teeltsystemen. Ieder land heeft namelijk een volledig 

eigen structuur en cultuur. 

Japan
Dennis Steentjes: “Bijna vier jaar geleden ben ik naar Japan 

verhuisd. Consultancy is daar anders dan in Nederland. Wegens 

de grote afstanden kan ik niet wekelijks langs gaan bij bedrijven. 

Daarom kijk en adviseer ik op afstand. Daarnaast geef ik trainingen 

en cursussen. De markt in Japan is behoorlijk gesegmenteerd. Er 

zijn veel kleine boeren, die bijvoorbeeld op 100 m2 tomaten telen 

naast hun werk of pensioen. Een ander deel verdient daadwerkelijk 

zijn brood met de teelt. We richten ons op bedrijven van 2.000 m2 

met mid-tech apparatuur tot hightech bedrijven van 1 tot 2 hectare. 

De overheid investeert er wel, voornamelijk in hardware zoals 

nieuwe kassen, maar er is nu nog gebrek aan teeltkennis. Japan 

maakt grote veranderingen door. Het algehele kennisniveau kan 

omhoog. Mijn rol is om daarbij te helpen. Ik kom niet als docent, 

maar als partner van de ondernemers. Ik doe niet voor hoe het 

moet, maar leer de mensen denken.” 

- Dennis Steentjes -
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Centraal- en Zuidoost-Afrika
Linda Calciolari: “Vanuit mijn standplaats Wageningen bereid 

ik trainingen voor in Centraal- en Zuidoost-Afrika. Dat zijn trai-

ningen voor boeren of voor het management van organisaties. 

Het voedselvraagstuk speelt een dominante rol, want Afrika is het 

snelst groeiende continent. Het overgrote deel van de populatie 

leeft er van de landbouw. Wereldwijd werkt een agro-ecologische 

benadering van de landbouw goed. Ik ben ervan overtuigd dat we 

overal meer gevarieerde systemen zouden moeten toepassen. 

Een voorbeeld daarvan is agro-forestry. Op veel plaatsen kunnen 

we combinaties maken van bosbouw en landbouw, in plaats 

van monoculturen. Op plaatsen waar landbouw nog geen lange 

traditie heeft is het relatief eenvoudig om een dergelijk innovatief 

systeem te introduceren. In Afrika zijn de opbrengsten laag door 

gebrek aan basale kennis over bemesting en gewasbescherming, 

maar ook over ecologie zoals het belang van organische stof in de 

bodem, bodemleven en gewasrotatie. Onze rol is om de boeren 

in dit werelddeel te ondersteunen, door goed te luisteren naar de 

behoefte die er is en kennis aan te reiken.”

Kenia, Egypte en Guinee
Corné Lugtenburg: “Mijn werkgebied is Kenia, Egypte en Guinee. 

Ik hoop dat de landbouw in Afrika in de toekomst climate smart 

wordt. We zien bijvoorbeeld veranderende weerspatronen en 

bodemdegradatie met lage oogsten tot gevolg. De producties 

moeten echt omhoog om armoede te bestrijden. We geven advies 

en training aan groepen boeren die het voorbeeld kunnen geven 

aan anderen. Boeren zijn namelijk vaak te arm om zich een eigen 

adviseur te kunnen permitteren. Zo bouwen we netwerken op 

en verspreiden we kennis. We beginnen met het ontwikkelen van 

teeltplannen met basiskennis over gewassen voor snelle toenames 

in productie, die worden gekoppeld aan bijkomende voordelen 

op de middellange termijn. Het is belangrijk om een langetermijn-

visie te ontwikkelen. Met onze kennis kunnen we een efficiënt en 

productief landbouwsysteem opbouwen, met minimaal gebruik 

van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. We blijven heel 

dicht bij de praktijk. De boer moet er uiteindelijk beter van worden. 

Aan dat proces lever ik graag een bijdrage.”   

‘Onze rol is om boeren te ondersteunen, 
door goed te luisteren naar de behoefte die er is’

- Corné Lugtenburg -- Linda Calciolari -

JONG!
Delphy
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De jonge kracht 
van vijf adviseurs 

akkerbouw
De jeugd heeft de toekomst, zo luidt het 

spreekwoord. Maar wat heeft de toekomst 
aan de jeugd? Vijf jonge Delphy-medewerkers 

geven hun visie over de toekomstige akker-
bouwsector. Dat er de komende jaren veel 

verandert staat voor hun vast.

 V BIJDRAGE:  

JAAP GREZEL (26)  

ADVISEUR  

AKKERBOUW NOORDOOST-NEDERLAND  

M 06 10 77 79 44   

E J.GREZEL@DELPHY.NL 

 

JOCHEM NOORDERMEER (21)  

ADVISEUR BIOLOGISCHE AKKERBOUW  

M 06 53 42 72 42   

E J.NOORDERMEER@DELPHY.NL  

 

DOMINIQUE CAMMAERT (23) 

ONDERZOEKER  

AKKERBOUW ZUIDWEST-NEDERLAND  

M 06 51 22 97 04   

E D.CAMMAERT@DELPHY.NL  

 

REINIER STOUTJESDIJK (22)  

ADVISEUR  

AKKERBOUW ZUIDWEST-NEDERLAND  

M 06 53 15 18 05   

E R.STOUTJESDIJK@DELPHY.NL 

 

WIM VAN TILBURG (21)  

ADVISEUR  

AKKERBOUW ZUIDOOST-NEDERLAND 

M 06 12 06 99 46   

E W.VANTILBURG@DELPHY.NL 

 

FOTO'S NIELS VAN DER BOOM 

JONG!
Delphy



- Jaap Grezel -
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Nieuwe collega’s
De vier mannen en één vrouw aan tafel 

werken allemaal sinds kort bij Delphy. Van 

twee maanden tot een jaar, vaak na een 

stageperiode. Ze komen uit alle delen van 

het land en komen veelal thuis van een 

bedrijf. Jochem Noordermeer is afkom-

stig van een biologisch akkerbouwbedrijf 

in Middenmeer (N-H). Reinier Stoutjes-

dijk komt van een akkerbouwbedrijf in 

West-Brabant en Dominique Cammaert 

van een bedrijf in Zeeuws-Vlaanderen. Jaap 

Grezel bestiert met zijn vader een Veenko-

loniaal akkerbouwbedrijf in het Groningse 

Wedde en adviseert akkerbouwers rond 

Westerwolde. Ook Wim van Tilburg heeft 

als teeltadviseur in Zuidoost-Nederland een 

link met de akkerbouw. 

Groene gewasbescherming
Wanneer we praten wat er over vijf jaar 

veranderd is in de akkerbouwsector komt 

al snel de gewasbescherming aan bod. 

Dat bedrijven minder van de chemische 

gewasbescherming afhankelijk worden, 

daar zijn ze zeker van. Zo groeien gang-

baar en biologisch dichter naar elkaar toe, 

denken ze unaniem. Jaap: “Akkerbouwers 

wordt steeds strengere regelgeving opge-

legd. Middelen verdwijnen en veel moet 

administratief worden vastgelegd. Vooral 

de onkruidbestrijding vraagt nieuwe 

inzichten.” Of meer bedrijven overscha-

kelen op volledig biologisch telen hangt af 

van de regio, zo denken ze. Ondanks dat 

ze zelf biologisch boeren ziet Jochem in 

de Wieringermeer  

‘Vooral de onkruidbestrijding 
vraagt nieuwe inzichten’



- Wim Van Tilburg -
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nog  geen massale omschakeling, al is die 

kans er wel. In de andere regio’s wordt nog 

veelal een afwachtende houding aange-

nomen. Ook zijn er uitdagingen door de 

verschillende grondsoorten. In Zeeland zijn 

akkerbouwers vooral overgeleverd aan de 

grillen van het klimaat. Dominique kijkt met 

bewondering naar biologische bedrijven 

in haar streek. “Uien telen zonder chemie? 

Ze bewijzen dat het kan. Daar kunnen 

we veel van leren.” Jaap merkt dat in het 

noordoosten akkerbouwers wel zoekende 

zijn. Vooral naar manieren om meer uit de 

bodem te halen. 

De toekomst
Wim: “Ondernemers kunnen alleen 

investeren wanneer een rendabele teelt 

mogelijk is. Het is toekomstmuziek, maar 

moeten we niet sturen op de voedings-

waarde van onze gewassen? Niet sturen 

op de maximale kilo’s, maar het bemes-

tingsplan aanpassen op meer vitamines 

in het product. Zo komt de echte waarde 

beter aan het licht en kun je onderschei-

dend zijn.” Dat de schaalvergroting doorzet 

registreren de jonge adviseurs ook in hun 

werkgebied. Stoppende boeren zonder 

opvolger zijn er genoeg. Hun areaal wordt 

door grote akkerbouwers overgenomen. 

Het arbeidsvraagstuk is, zeker bij biologi-

sche bedrijven, nu al een enorme uitda-

ging. Hoe moet dat bij verdere toename 

van het teeltoppervlak? Robotisering en 

automatisering moeten die het hoofd 

bieden. Een lichte en kleine robot of een 

trekker die zelfstandig werkt? Waarschijnlijk 

is voor beide een kans, zo denken ze. Niet 

alleen bij de teelt, maar ook in het onder-

zoek dat Delphy uitvoert. Camera’s regis-

‘Ondernemers kunnen alleen 
investeren wanneer een 
rendabele teelt mogelijk is’



- Jochem Noordermeer -
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treren meer dan een mens en worden niet 

moe. De kwaliteit stijgt zo naar een hoger 

niveau.

Effectieve bespuiting cruciaal
Bij ieder onderwerp wordt technologie 

aangesneden. Of het nu gaat om zelfrij-

dende voertuigen, nieuwe veredelingstech-

nieken of plaatsspecifiek werken. Jochem: 

“Er wordt veel ontwikkeld, maar nog weinig 

is praktijkrijp. Veel bedrijven zitten op hun 

eigen eilandje. Vaak moet je veel hectares 

hebben om het rendabel te maken. Of 

iedere boer dan met een robot aan de slag 

kan? Reinier: “Robottechniek is erg duur 

en alleen rendabel door veel op arbeid te 

besparen. Gangbare boeren hebben dit 

minder. Ik vraag me af of het daarom niet 

te duur wordt. Door het mogelijk wegvallen 

van belangrijke middelen, zoals glyfosaat, 

gaat de arbeidsbehoefte wel stijgen. Bij een 

hoofdgrondbewerking op kleigrond in het 

najaar heb je in het voorjaar weinig opties 

voor de bestrijding. Het is niet onmogelijk, 

maar het is wel een enorm vraagstuk voor 

de sector. Het alternatief is mechanische 

bestrijding.” Deze synergie zien ze wel 

zitten. Het inzetten van chemie wordt dan 

gezien als redmiddel en voor het oplossen 

van uiterste knelpunten. Bij de biologische 

teelt heb je deze optie niet. Het kan elkaar 

dus ook versterken. De middelen die wel 

beschikbaar zijn moeten met zorg worden 

toegepast. Jaap: “Ik deel die visie. Biologi-

sche bedrijven stappen sneller in bij robo-

tisering. Ze gebruiken minder middelen en 

zoeken oplossingen om gewassen mecha-

nisch schoner en beter te telen. De gang-

bare landbouw volgt iets later. Ook hier zie 

je voorlopers de techniek uitproberen.”  

‘Nederland fungeert 
als proeftuin voor 

de wereldwijde landbouwsector’



- Dominique Cammaert -

‘Het klimaat verandert 
en de rassen moeten mee 
veranderen’
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Reinier: “Op het juiste moment toepassen, 

bij de juiste omstandigheden en met de 

beste techniek. Je timing moet perfect zijn 

voor het beste effect. Daar ligt nog veel 

winst. Niet voor niks doen we er nu heel 

veel onderzoek naar.” Daarbij hoort ook 

een reductie van de dosering, zo wordt hij 

aangevuld.

Proeftuin Nederland
Zowel in de proefvelden als de praktijk 

ziet Dominique het voordeel van techno-

logische vooruitgang. Dominique: “Het 

klimaat verandert en de rassen moeten 

mee veranderen. Nu spreken we over 

droogteresistentie, maar gewassen kunnen 

hier net zo goed natte voeten hebben. Kijk 

ik naar Zeeland, dan is telen met minder 

water de grootste uitdaging. Een gebrek 

aan voldoende zoet water levert veel 

problemen op. Trips in uien is daar een 

voorbeeld van. Rassen die goed tegen 

droogte kunnen of een zouttolerantie 

hebben zijn op nationaal en internatio-

naal vlak gewenst.” Jochem: “Nederland 

fungeert als proeftuin voor de wereldwijde 

landbouwsector. Ook op het vlak van 

export leven we van andere landen, al merk 

je dat hierover discussie ontstaat. Moeten 

we de hele wereld vanuit ons land  

voeden? Zeker bij biologisch groeit de 

vraag naar lokaal geteeld product.”

Draag het positieve verhaal uit
Wederom komt het gesprek op de consu-

ment. Daar dien je rekening mee te 

houden. Het positieve verhaal uitdragen, 

daar zien ze wel wat in. De discussies die 

nu worden gevoerd zijn vaak negatief. 



- Reinier Stoutjesdijk -

‘Het aanleggen van 
praktijkproeven is erg belangrijk ’
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De landbouw moet uit dit licht gehaald 

worden. Telers op sociale media hebben 

vaak een grote gunfactor. De Delphy- 

mannen en vrouw zien zich toch vooral 

als adviseur voor de teler, niet het grote 

publiek. Publieke organisaties als LTO en 

Boer Bewust worden genoemd. Delphy 

heeft in de beginnen hierbij geen maat-

schappelijke rol te vervullen. Die lijn is 

indirect. 

Onafhankelijk onderzoek nog 
belangrijker
Waar staan de vijf over vijf jaar? Of de 

teeltwijze dan biologisch of gangbaar 

is, dat is lastig te zeggen. In ieder geval 

worden elementen van beide werelden 

toegepast en ook het advies hierop toege-

spitst. Reinier: “Het gebruik van hulpstoffen 

als biostimulanten neemt sterk toe. Hierin 

spelen commerciële belangen mee. Het 

aanleggen van praktijkproeven is erg 

belangrijk om telers eerlijk antwoord te 

geven op de vraag wat effect heeft en wat 

niet. Onafhankelijk onderzoek wordt alleen 

maar belangrijker. Niet alleen bij de gewas-

bescherming. Ook de bemestingsstrategie, 

techniek en de economische bedrijfsvoe-

ring spelen een belangrijke rol.” De vijf zijn 

positief gestemd over de komende jaren, 

maar erkennen ook de gevaren. Tegelijk is 

er de schaalvergroting. Jochem: “Wanneer 

bedrijven groter worden verliest de onder-

nemer het overzicht. Hij kan niet langer op 

alle percelen goed kijken en op de hoogte 

zijn van de laatste ontwikkelingen. Als advi-

seur ben je een kennisbron, verlengstuk en 

vertrouwenspersoon van  de teler.”  
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AGENDA / STUDIEGROEPEN / BEURZEN / DEMODAGEN / AGENDA / STUDIEGROEPEN / BEURZEN / DEMODAGEN / AGENDA 

November
7 NOVEMBER 2019
 14.00 – 17.00

Najaarsbijeenkomst Berry 
Plaza

Informatieve bijeenkomst over lopende 

proeven en achtergrond van de proef. 

Aanmelden via de website

Locatie: Berry Plaza, Egchel

28 NOVEMBER 2019
 12.00 – 21.00

Biotechniekdag

Mechanisatie voor de biologische akker-

bouw en groenteteelt staan centraal. Zie 

http://www.biotechniekdag.nl 

Locatie: Hagranop, Tollebeek

Agenda 
Delphy  

november
2019 t/m 

april 2020
(Raadpleeg onze website voor 

de actuele informatie)
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AGENDA / STUDIEGROEPEN / BEURZEN / DEMODAGEN / AGENDA / STUDIEGROEPEN / BEURZEN / DEMODAGEN / AGENDA 

December
6 DECEMBER 2019 
 10.00 – 17.00 

Collega’s gezocht!
M/V

Food&Agri Carrièredag

Werken of stage bij Delphy? Kom langs 

in onze stand, nummer 26.

Locatie: Rijtuigenloods, Amersfoort

Januari
7 – 9 januari 2020 
 13.00 – 21.30 

Mechanisatietentoonstelling 
Bloembollen

Ontmoet de adviseurs en onderzoekers 

van Delphy Bloembollen en Bolbloemen 

op stand 1C04.

Locatie: Expo, Haarlemmermeer

8 januari 2020 
 08.00 – 18.00 

Aardbeiendag 2020

Al 10 jaar in de Brabanthallen: dé dag 

voor iedereen in de aardbeiensector. 

www.aardbeidag.nl 

Locatie: Brabanthallen, ‘s-Hertogen-

bosch

9 januari 2020 
 08.00 – 17.00 

International Soft Fruit  
Conference 2020

Een internationale dag voor de soft fruit 

sector. www.softfruitconference.com

Locatie: Brabanthallen, ‘s-Hertogen-

bosch

22 – 23 januari 2020 
 10.00 – 20.00 

BioBeurs

Delphy staat op stand 381. Wees 

welkom en ontmoet onze biologische 

teeltadviseurs. 

Locatie: IJsselhallen, Zwolle
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30 januari 2020 
 09.30 – 17.00 

Landelijke Pootaardappeldag

Thema voor dit jaar is ‘Pootaardappelen 

telen binnen randvoorwaarden’.

Locatie: ’t Voorhuijs, Emmeloord

Februari
5 – 7 februari 2020
 9.00 – 18.00

Fruit Logistica

Delphy staat in het Holland Paviljoen 

op de Fruit Logistica, de internationale 

beurs voor versproducten.

Locatie: Berlijn, Duitsland

22 – 23 januari 2020 
 13.00 – 21.00 

Fruitteelt Vakbeurs

Bezoek onze stand op deze vakbeurs 

voor de fruitteelt. www.defruitteeltvak-

beurs.nl

Locatie: Expo, Houten

28 – 31 januari 2020 
 09.00 – 17.00 

IPM Essen 

Jaarlijks is Delphy vertegenwoordigd op 

de IPM Essen, een internationale beurs 

voor de tuinbouw. 

Locatie: Essen, Duitsland
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18 – 20 februari 2020
 13.00 - 21.00

HortiContact

Jaarlijks staat Delphy op deze relatie-

beurs voor de (glas)tuinbouw.

Locatie: Evenementenhal Gorinchem

Maart
03 MAART 2020
 08.00 – 17.00

International Blueberry Con-
ference 

Internationale kennisdag rondom de 

teelt van blauwe bessen, georganiseerd 

door Delphy.

Locatie: Horst

Agenda 
Delphy  
november
2019 t/m 
april 2020
(Raadpleeg onze website voor 
de actuele informatie)



Vier kiemplantjes. Welke zijn het?

Mail de oplossing naar magazine@delphy.nl.

en zet in het onderwerp 'Oplossing DE Delphy 3'. 

Vermeld het nummer van de foto bij de oplossing 

en tevens uw naam en telefoonnummer. 

OPLOSSING DE Delphy 2

foto 1 / Roest door oxiderend ijzer

foto 2 / Lichtbruin: ijzeroxidatie, donkerbruin: inspoeling organische 

stof, grijsblauw: windafzetting bovenop rivierklei

foto 3 / Verzilting

foto 4 / Verslemping

Er waren twee winnaars; bij hen werd een groente&fruit pakket 

bezorgd. 

1

3

2

4

Colofon

DE Delphy is een uitgave van Delphy B.V. 

Teksten 
Niels van der Boom, Agrifoto 
Pieternel van Velden, Krabbels Tekst 
en Beeld
Mathilde van Werven, Delphy

Vormgeving

ZODAN!, www.zodan.nl
Drukwerk  
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Verspreiding aan
Relaties van Delphy

Redactieadres
Delphy
Postbus 7001
6700 CA Wageningen
Nederland
T +31 (0)317 491 578
E magazine@delphy.nl

Niets uit dit magazine mag zonder 

toestemming van Delphy gekopieerd en 

gebruikt worden op websites, drukwerk of 

andere media.

DE Delphy biedt een inkijk in onze rol en 

betekenis voor de plantaardige sectoren in 

Nederland en internationaal. Kennisontwik-

keling en kennisimplementatie zijn onze 

kernwoorden. Delphy ontwikkelt kennis 

door praktijkonderzoek (vaak op eigen 

proeflocaties) en door het uitvoeren van 

innovatieve projecten. Delphy implemen-

teert kennis door advisering, training en 

begeleiding van ondernemers en door de 

organisatie van netwerken (studiegroepen, 

demodagen, beurzen). Zie www.delphy.nl 

voor meer informatie. 

This publication is printed on 
FSC®-certified paper.

TEST UW KENNIS VAN

Uit de goede inzendingen trekken wij een winnaar. Deze winnaar mag kiezen uit een pakket 
groente&fruit, bloemen of planten!

 V FOTO'S DELPHY
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JONG!
Delphy

Gewas


