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 V FOTO DELPHY

Met trots bieden we u deze nieuwe uitgave van  

DE Delphy aan. Thema is ‘Groene Digitalisering’.  Digi-

talisering is de laatste jaren een belangrijke en onmis-

bare rol gaan spelen in ons leven. De mogelijkheden 

zijn ongekend en nemen dagelijks toe. Dat is zeker 

ook in de groene sector het geval. Dat is noodzakelijk, 

omdat bij groeiende omvang van bedrijven in de land- 

en tuinbouw de ‘groene kennis’ een steeds schaarser 

goed is. Als we deze groene kennis kunnen digitali-

seren, wordt ze reproduceerbaar en schaalbaar. Delphy 

investeert én loopt voorop in groene digitalisering.

Nieuwe stappen in digitalisering
Voor deze uitgave van DE Delphy interviewden we Annemieke 

Roobeek, hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan 

Nyenrode Business Universiteit. Zij typeert de ontwikkelingen zoals 

die rondom digitalisering gaan als volgt:

“Transformaties verlopen als een lang aanhoudende golf. Pas op de 

top van de golf zien veel mensen opeens dat er iets aan de hand is 

en krijgen ze een gevoel van urgentie. Dat geldt ook voor digitale 

transformatie. (…) Door de lange aanlooptijd zijn er vooraf al heel 

veel dingen gebeurd en keuzes gemaakt. Nu zien we kunstmatige 

intelligentie, machine learning en internet of things; dat maakt een 

nieuwe stap in de digitalisering mogelijk.”

Van mensen-’taal’ naar digi-’taal’
De specialisten van Delphy Digital geven groene digitalisering vorm 

en inhoud. Doel is de groei en de productie van de gewassen te 

optimaliseren en data te gebruiken in plaats van menselijke waar-

nemingen. Samenvattend gaan we van mensen-’taal’ naar digi-

’taal’. Onze inspanningen en ervaringen leest u in deze uitgave van 

DE Delphy. Dit varieert van de analyse en de inzet van (big) data 

tot het volledig autonoom aansturen van de teelt. En uiteraard 

voor kennisoverdracht: niet alleen via systemen maar ook door het 

geven van online trainingen. Zoals de online training vanuit Neder-

land voor Rwandese aardappeltelers: een live-verbinding vanuit 

Nederland met een proefveld in Rwanda. 

Groene digitalisering: speerpunt voor nu en de 
toekomst
Het digitaliseren van ‘groene kennis’ is een speerpunt voor Delphy. 

Wij investeren in Delphy Digital, een team dat bestaat uit acht teelt- 

engineers. Naast deze enthousiaste teelt engineers en program-

meurs zijn ook alle Delphy teeltspecialisten actief betrokken bij de 

groene digitalisering. Er zijn veel ideeën, initiatieven, resultaten. In 

deze DE Delphy leest u hoe onze collega’s, partners en hoogleraar 

Annemieke Roobeek tegen Groene Digitalisering aankijken. We 

konden het niet laten om ook onze ‘stip op de horizon’ te formu-

leren. Wordt vervolgd! 

Ik wens u veel leesplezier. 

Jacco van der Wekken, directeur

VOORWOORD JACCO VAN DER WEKKEN
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Groene digitalisering
Groene kennis reproduceerbaar 
en schaalbaar maken
De Nederlandse land- en tuinbouw heeft wereldwijd een 
leidende positie. Een positie die alleen behouden kan 
worden als blijvend geïnnoveerd wordt. Met de toename 
van technologische mogelijkheden neemt wereldwijd ook 
de vraag naar kennis toe. De vraag is dan vooral naar teelt- 
en gewaskennis, ‘groene kennis’, waarmee de teelt nog 
meer  tot economische waarde gebracht moet worden.

objectieve gegevens bestaan hoofdza-

kelijk uit gegevens van plantgezond-

heid, plantfysiologie, klimaat en irrigatie. 

Beoordeling van de plant of het gewas 

vindt nog steeds op basis van kennis en 

ervaring van de teler plaats. Deze beoor-

delingen kunnen subjectief zijn, wat kan 

leiden tot overmatig corrigeren en een 

niet optimale inzet van resources. 

Het nemen van de juiste en tijdige beslis-

singen kan pas op het moment dat er een 

objectief en bijna realtime beeld van de 

ontwikkeling van het gewas is. Daarom is 

de basis voor een data-gedreven teelt het 

continu meten van de plantprocessen en 

gewasreactie op basis van plant- 

algoritmen. De verkregen data kan op 

verschillende niveaus van teeltmanage-

ment worden ingezet. Dit varieert van het 

ondersteunen van complexe keuzes in het 

teeltmanagement op bedrijven met veel 

groene kennis tot het volledig aansturen 

van bedrijven op afstand van bedrijven 

zonder groene kennis.

Groene kennis reproduceer-
baar maken
De Nederlandse ‘groene kennis’, namelijk 

de expertise van de telers en teeltspecia- 

listen, is van het hoogste niveau maar is 

beperkt in schaalbaarheid. De omvang 

van de bedrijven in de land- en tuinbouw 

neemt toe, terwijl de ‘groene vingers' 

én de ‘groene kennis’ steeds schaarser 

worden. Daarnaast hebben we te maken 

met een enorme groei van de wereldpo-

pulatie. Er moet op steeds grotere  schaal 

voedsel geteeld worden, terwijl de kennis 

die hiervoor nodig is in steeds mindere 

mate beschikbaar is. Als we deze groene 

kennis kunnen digitaliseren, wordt ze 

reproduceerbaar en schaalbaar. 

Het objectiveren van beoor-
delingen en beslissingen
Data-gedreven teeltmanagement maakt 

minder afhankelijk van menselijke kennis 

en ervaring en objectiveert beoordelingen 

en beslissingen. In vrijwel alle sectoren 

in de tuinbouw wordt door middel van 

sensoren al veel data verzameld. Deze 

Stip op de horizon
Autonoom aansturen 

van de teelt

 V FOTO: DELPHY
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Groene digitalisering 
Het digitaal kunnen beoordelen van het 

gewas, de groene digitalisering, maakt 

het mogelijk om de teelt- en gewaskennis 

te objectiveren en te optimaliseren. De 

voortgaande digitalisering zal van echt 

grote betekenis zijn voor de land- en 

tuinbouw in Nederland en de exportpo-

sitie van Nederland versterken. Groene 

expertkennis wordt bij digitalisering 

vervangen door data-gedreven modellen 

om daarmee de rol van de teeltexpert 

schaalbaar en robuuster te maken. 

Delphy, als kennisonderneming in dit 

groene kennisdomein, werkt aan de 

ontwikkeling van digitale groene kennis. 

Onze ‘groene expertkennis’ wordt ingezet 

om de plantfysiologische processen en 

gewasreactie te vertalen naar objectief 

meetbare gewasindicatoren. Datamo-

dellen vervangen daarmee het ‘brein’ van 

de teeltexpertise. Het digitale meetsysteem 

richten we zodanig in dat dit in de syste-

matiek van data-gedreven teeltmanage-

ment ingepast kan worden. Door deze 

inpassing kan de gewasreactie voorspeld 

worden waarop het teeltmanagement 

beslissingen kan baseren. 

De beoordeling van het gewas door de 

teler wordt aangevuld en overgenomen 

door data-gedreven modellen. 

Digi-taal én mensen-taal
Datamodellen bieden oplossingen. Maar 

naast digi-’taal’ blijft mensen-’taal’ 

nodig. Beide talen worden begrepen en 

besproken door onze teeltexperts. Zij 

‘vertalen’ de toegenomen datastroom 

(digi-taal), die ook weer nieuwe vragen 

oproept, naar de praktijk van de teler 

(mensen-taal). 

Delphy heeft in haar strategie het digita-

liseren van ‘groene kennis’ tot speerpunt 

gemaakt. Er liggen grote kansen om de 

teelt te optimaliseren door verdergaande 

schaalvergroting en efficiëntere benutting 

van input. Elk gewas vraagt een specifieke 

aanpak. In deze uitgave van DE Delphy 

vindt u onze Groene Digitalisering. 

Stip op de horizon
Autonoom aansturen 

van de teelt

 V FOTO: DELPHY
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Groei QMS 
Aardbei door 

meer data
De plant sturen naar maxi-
male productie en optimale 

kwaliteit  
De aardbeienteelt heeft een grote 

kennissprong gemaakt de afgelopen 

jaren. Voor meer data-gestuurd telen 

en advies op afstand zijn echter meer 

inzichten noodzakelijk.  

 V BIJDRAGE: BARRY DORRESTIJN, ADVISEUR AARDBEIEN,  

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

BRAM JANSEN, ADVISEUR AARDBEIEN BELGIË,  

T +32 499 64 79 72 - E BRJA@DELPHY.BE 

FOTO JOOST STALLEN
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De aardbeienteelt is eigenlijk al sterk data-gestuurd. Er worden heel 

veel gegevens bijgehouden: monsters van substraat en blad, klimaat-

data, koude-uren, bloem- en vruchttellingen. 'Je ziet dat die data los 

van elkaar geïnterpreteerd wordt. Er is nog meerwaarde te behalen. 

Het gaat om vragen als: hoe verdelen de aangemaakte assimilaten 

zich in de plant? Hoe kun je de plant sturen met het klimaat, zodat 

je een maximale productie en optimale kwaliteit krijgt', vertelt Bram 

Jansen, Barry Dorrestijn: 'QMS Aardbei heeft sterk bijgedragen aan 

die inzichten; iedereen heeft bijgeleerd. We zijn met zijn allen naar 

een hoger kennisniveau gegaan'. 

Bram en Barry zijn allebei teeltadviseur aardbei voor Nederland, 

België en de omringende landen.

Een uitgebreider QMS Aardbei
Vaak gaat het bij de buitenteelten, zowel productie als bij tray-

planten, toch om vrij basale gegevens, zoals groeigraaduren of 

koude-uren. Barry: ‘Die zijn voor een hele regio hetzelfde en dus 

kun je die informatie gewoon per e-mail delen, of zelf berekenen. 

Voor de kasteelten is het beeld echter diverser, omdat iedereen 

zijn eigen teeltstrategie volgt. Bram: ‘Daar zou meer data-gedreven 

telen wel een oplossing zijn, temeer omdat het steeds lastiger 

wordt om goede teeltspecialisten te vinden. We zijn bezig om 

meer kennis te verzamelen om QMS Aardbei uit te breiden en 

op te waarderen. Over de doorteelt van Elsanta bijvoorbeeld is 

veel bekend, maar bij doordragers en nieuwe rassen leven er nog 

allerlei vragen, zoals: hoe steekt de bloemaanleg in elkaar? Hoe 

reageert de plant op licht en temperatuur en wanneer is de plant 

effectief in balans?’

Op den duur kunnen de inzichten wellicht tot een ander teeltsysteem 

leiden, waarbij veel meer sturing en ook meer productie mogelijk is 

gedurende het seizoen. Bram: ‘Door de komst van nieuwe rassen en 

toename in belichte teelten, is hier ook vraag naar’.

Advies op afstand
Noodgedwongen hebben beiden door de coronabeperkingen 

ervaring opgedaan met advies op afstand. Die ervaringen zijn 

gemengd. Het maken van een goede foto of video van het gewas 

blijkt een hele kunst. Bedrijven in het buitenland werken onder-

tussen al het hele jaar op deze manier en daar heeft iedereen van 

geleerd. ‘Je moet de discipline hebben om goede foto’s en video’s 

aan te leveren, en niet steeds van hetzelfde deel van de stellingen 

of de kas. Uiteindelijk hebben telers nog altijd heel graag dat je 

langskomt om een goed beeld te krijgen. Toch zullen we steeds 

meer op basis van data en beelden gaan werken’.  

Stip op de horizon
QMS Aardbei wordt het 

centrale adviesplatform 
waar alle belangrijke 

informatie van de teelt 
samenkomt. 

Met verschillende 
applicaties waar teler 

en adviseur alle 
verwerkte data 

real time kunnen volgen 
en de teelt op basis 
van data nog beter 

en objectiever kunnen sturen.
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Beslissen op 
basis van feiten, 

en niet op 
aannames

Stappen richting een meer 
voorspelbare teelt 

Drenthe Growers heeft sinds 
december 2019 ervaring met 

Climate Profiler en QMS. Dat zijn 
instrumenten om te telen op grond 

van harde feiten. De groene vingers 
blijven belangrijk, maar de teler heeft 

meer zekerheid nodig.
 

 V BIJDRAGE: PETER BERGSMA, DRENTHE GROWERS,  

RENS SMITH, ADVISEUR KOMKOMMER,  

M 06 26 51 86 49 - E R.SMITH@DELPHY.NL  

FOTO AGRIFOTO

Eigenlijk is Peter Bergsma, mede-eigenaar van komkommerbedrijf 

Drenthe Growers, de perfecte man om nieuwe digitale mogelijk-

heden uit te proberen. Hij komt uit een heel andere sector dan de 

tuinbouw, namelijk de techniek. Tot enkele jaren geleden had hij 

geen teeltervaring. Hij wordt dus niet ‘gehinderd’ door vaste teelt- 

opvattingen en kan er fris tegenaan kijken. ‘Traditioneel doen telers 

veel op gevoel. Maar als je alle data bijhoudt, kun je gemakkelijk 

terugzoeken hoe je iets in het verleden hebt aangepakt en daarmee 

fouten voorkomen. De teelt wordt voorspelbaarder’, zegt hij.

Samen met zijn vrouw Inge, schoonvader en zwager runt Peter het 

bedrijf in het Drentse Erica. Het telt nu 12, 5 hectare komkommer: 

5,6 ha belichte hogedraadteelt en de rest traditionele teelt. Volgend 

jaar wordt dit uitgebreid met 5,5 ha belichte hogedraadteelt.

Teeltplanning
Bergsma doet mee met twee pilotprojecten: QMS Komkommer  

en de Climate Profiler.

Peter: ‘Met QMS Komkommer maak je een planning voor het 

hele jaar. Onderdelen zijn bijvoorbeeld de startdatum, het aantal 

planten/m2, teeltstrategie, geplande aantal vruchten. Het gaat dus 

om voorspellingen op basis van teeltaanpak. Dat werk je wekelijks 

bij en het systeem berekent dan de planning. Als er bijvoorbeeld 

minder licht is geweest dan verwacht, komen er minder komkom-

mers en splitsen er minder bladeren af. Dan moet je onder andere 

de dunstrategie aanpassen’.
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Ze zijn er sinds december 2019 mee bezig en de ervaring tot nu toe is 

positief. Peter: ‘Ik vind dat ik er snel van leer hoe de plant zich gedraagt 

en wat de invloed is van het klimaat op de gewasontwikkeling’.

Profielen
Ook met Climate Profiler heeft hij sinds de winter ervaring. Op grond 

van gewasplanning genereert dit programma de klimaatgegevens 

en weersverwachting grafieken van de verwachte lichtsom, tempe-

ratuurontwikkeling, CO
2
 en vochtdeficit. Peter: ‘Je kunt berekenen/

instellen welke etmaaltemperatuur je wilt realiseren bij een bepaalde 

lichtsom. Daar komt dan een profiel uit. Hoe je dat vervolgens reali-

seert, bepaal je zelf’. Bergsma houdt verder gegevens bij over gewas-

groei en bladafsplitsing en zet die in het programma. Adviseur Rens 

Smith levert vervolgens dagelijks feedback. Peter: ‘De adviseur komt 

nu één keer in de week langs. Maar door dit systeem kan hij tussen-

door steeds begeleiding bieden. Na de uitbreiding gaan we in zes 

kassen zes verschillende teelten opzetten. Met QMS Komkommer 

en de Climate Profiler kunnen we elke teelt apart aansturen. Dan 

kunnen we beter de productie en de arbeidsbehoefte plannen’.

Altijd inzicht in data
Rens Smith liep als adviseur voorop bij deze digitalisering. Rens: ‘Via 

het Delphy Dashboard kan ik voorafgaand aan bezoeken alvast de 

data van de teeltbedrijven zien, op het moment dat het mij schikt. 

Op deze manier is zo’n bezoek veel beter voorbereid. We hoeven 

niet eerst klimaat, instraling, productiecijfers en dergelijke door te 

lopen, want die weet ik al. We kunnen meteen de diepte in, waar-

door het bedrijfsbezoek waardevoller wordt’. De Climate Profiler is in 

principe een stap naar data-gestuurd telen. Rens: ‘In het buitenland 

hebben we al ervaring met directe aansturing van stoken en luchten 

op grond van de data. In Nederland is er nog geen koppeling met 

stook- en luchtlijnen, P-banden (de snelheid waarmee de ramen 

open en dicht lopen) en raamstanden. Maar dat behoort in de nabije 

toekomst wel tot de mogelijkheden’.

Voordeel van het systeem is dat je kunt zien hoe elke kas of afdeling 

reageert op klimaatomstandigheden en instellingen. Dat maakt het 

mogelijk bij hetzelfde weer en dezelfde teeltstrategie toch in elke 

afdeling net iets anders te doen om het optimale teeltresultaat te 

halen. Dit kan het programma zelf berekenen.

Zakelijke afwegingen
Rens: ‘In de komkommerteelt missen we momenteel nog wel eens 

wat informatie. Slechts een deel van de telers heeft bijvoorbeeld 

inzicht in de momentane instraling in combinatie met de planttem-

peratuur en schermt daarop. Het voordeel van meer data is dat je de 

beslissingen kunt baseren op feiten en niet op aannames. Een steeds 

terugkerende discussie is bijvoorbeeld het nut van krijten. Het houdt 

hitte tegen, maar ook licht. Hoe maak je dan een keuze? Bij genoeg 

data, ook van andere bedrijven, wordt het een rationele afweging. Je 

krijgt zakelijkere discussies’.  

Stip op de horizon
 Het ideaal is dat het 

digitale systeem op elk moment 
gedetailleerd adviseert 

hoe je het klimaat moet sturen. 
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Delphy en 
30MHz:  

Profiteren van 
elkaars sterke 

kanten  
Door de samenwerking bij de 

Autonomous Greenhouse Challenge 

werd pas goed duidelijk wat Delphy 

en ICT-bedrijf 30MHz elkaar te bieden 

hebben. Daarom is eind september 

een overeenkomst voor strategische 

samenwerking getekend. 

 V BIJDRAGE: SYTSE ZUIDEMA, 30MHZ 

AAD VAN DEN BERG, DELPHY 

FOTO SHARTURE PHOTOGRAPHY / KAS MAGAZINE

Stip op de horizon
We zorgen voor

groene digitalisering 
voor alle telers via 

alle platforms
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Het team Delphy Digital is inmiddels uitgegroeid naar acht 

personen. Waarom dan toch zo’n samenwerking? Manager Aad 

van den Berg: ‘Wij weten veel van planten en zijn zelf in staat appli-

caties te ontwikkelen. Maar als we zelf een platform, dashboard en 

API-koppelingen willen inrichten, moeten we heel gespecialiseerde 

ICT-kennis in huis halen. Dan kunnen we beter profiteren van de 

expertise van 30MHz, een echte specialist in platformtechno-

logie. Bij zo’n nauwe samenwerking is wederzijds vertrouwen heel 

belangrijk, en dat is tijdens de Autonomous Greenhouse Chal-

lenge ontstaan. Voor ons speelde mee dat 30MHz op geen enkele 

manier met een toeleverancier in de tuinbouw verbonden is. Wij 

willen strikte onafhankelijkheid.’

Dat is des te meer belangrijk omdat telers beducht zijn voor 

misbruik of lekken van hun data, vult Klaas van Egmond, Teelt engi-

neer Delphy Digital, aan: ‘Advieswerk is gebaseerd op vertrouwen; 

daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan.’ Hij is als teelt engineer 

de essentiële schakel om vragen uit de praktijk te vertalen naar 

applicatieontwikkeling door data scientisten en software engineers. 

Platform essentieel
Delphy werkt aan modellen om de teelt en het kasklimaat te sturen 

en ondernemersbeslissingen te funderen. De toepassingen, denk 

aan QMS-gewasplanningen en de Climate Profiler, zijn het meest 

zichtbaar voor de teler. Maar het platform is essentieel voor het 

goed functioneren van de applicaties, datacollectie en de inzichte-

lijkheid van alle gegevens en acties. 

‘Wij zien onszelf als de verbinder in de tuinbouwsector door middel 

van onze digitale infrastructuur’, zegt Sytse Zuidema, CEO van 

30MHz. ‘Wij kunnen Delphy helpen een efficiëntie- en kwaliteits-

slag te maken bij data gedreven teeltsturing en advies op afstand. 

We zijn gespecialiseerd in verwerking, analyse en presentatie van 

data, ook bij zeer grote hoeveelheden. Dit is voor ons de eerste 

samenwerking met zo’n grote partij in de land- en tuinbouw. 

Delphy is voor ons heel aantrekkelijk vanwege zijn groene exper-

tise. Verder hechten we van beide kanten sterk aan onafhankelijk-

heid.’

Cultuuromslag
De eerste samenwerkingsprojecten liggen op het gebied van 

teeltmanagement en advies op afstand. Zuidema benadrukt dat 

bij nieuwe technische mogelijkheden ook een cultuuromslag in 

de sector hoort. ‘Nieuwe mogelijkheden leiden tot nieuw gedrag; 

maar het heeft tijd nodig voordat mensen daar aan toe zijn. Wij 

kunnen vanuit onze expertise daarin begeleiding bieden.’  

Stip op de horizon
We zorgen voor

groene digitalisering 
voor alle telers via 

alle platforms
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QMS Lelie moet planning 
zonder kopzorgen  
mogelijk maken
Betere planning levert financieel voordeel op 
De planning van teelt en afzet op een 
leliebroeibedrijf van enige omvang is al snel een 
heel kunststuk. Delphy werkt aan QMS Lelie om  
de zaken overzichtelijker te krijgen.

 V BIJDRAGE: HANS KOK, ADVISEUR EN ONDERZOEKER BLOEMBOLLEN, M 06 20 39 82 66 - E H.KOK@DELPHY.NL 

KLAAS VAN EGMOND, TEELT ENGINEER DELPHY DIGITAL, M 06 41 90 05 72 - E K.VANEGMOND@DELPHY.NL 

 FOTO LINKER PAGINA WILMA SLEGERS, FOTO'S RECHTER PAGINA DELPHY
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‘Een bedrijf met meerdere kassen broeit bollen die afkomstig zijn uit 

Nederland, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, en Chili. Door de herkomst en 

rooidatum verschillen ze qua leeftijd. Een oude lang bewaarde bol 

groeit sneller dan een verse, maar is kwalitatief minder. De herkom-

sten en rassen reageren allemaal anders op temperatuur en teeltom-

standigheden. De voorspelling van bloeidata en takkwaliteit is dan 

heel lastig. Vaak ligt het beheer bovendien bij één persoon die alles 

in aparte Excel-sheets bijhoudt. Dat maakt je als bedrijf kwetsbaar”, 

vertelt Hans Kok, lelie-adviseur bij Delphy.

De broeiers hebben zeker belangstelling voor een systeem dat de 

planning van teelt en afzet gemakkelijker zou maken. Delphy werkt 

aan QMS Lelie dat volgend jaar in de praktijk wordt getest.

Afgestemd op het bedrijf 
QMS Lelie wordt bij uitstek een gewasplanningsmodel dat gaan-

deweg per bedrijf aangepast (gecustomized) moet worden.  

Hans: ‘We werken met groeifasen: voortrek in bewortelingscel, na 

opkomst uitzetten in de kas, tijdstip van bladafsplitsing en knop-

vorming/afrijping. Het model berekent de snelheid daarvan onder 

invloed van temperatuur en klimaat. Telers zullen gaan registreren 

om de gewasplanning te verfijnen.’ De duur van de fasen verschilt 

per ras en herkomst. Ook de historie van de bol en de manier van 

ontdooien na bewaring spelen een belangrijke rol. Uiteindelijk geeft 

QMS Lelie antwoord op de vragen: wanneer kun je welke hoeveel-

heid lelies verwachten? Wanneer moet je dus planten en wat kun 

je afspreken met je klanten?

Leren van chrysant
Andere QMS-systemen dienen als leermodel. Klaas van Egmond, 

teelt engineer sierteelt bij Delphy: ‘Met name QMS Chrysant, 

ook een kort-cyclische teelt. Als je beter kunt plannen, levert dat 

financieel voordeel op. Je kunt beter vooraf afstemmen wat je kunt 

verkopen en je kunt de teelt optimaliseren, waarbij je wellicht kunt 

versnellen.’ Collega Hans Kok kent een ondernemer met de teelt 

van lelies in kisten, die door zeer strakke planning een rondje meer 

kan draaien omdat hij leegstand voorkomt. Hans: 'Bij een ander 

bedrijf kan de kas zomaar een week leeg liggen. Ook kan zich de 

situatie voordoen dat de oogst verlaat is en dat de nieuwe teelt al 

klaarstaat. Dan moet je wachten, wat altijd tot kwaliteitsverlies en 

logistieke problemen leidt. Bij een goede planning met QMS opti-

maliseer je die situaties’.

Het streven is om volgend jaar een eerste testmodel met plan-

ningsmodule te hebben.  

Stip op de horizon
Als we QMS Lelie gerealiseerd hebben, 

kunnen we het vervolgens logisch koppelen 
met bijvoorbeeld verkoopsystemen, klimaatgegevens of 

MPS-registratie. Zo helpen we de teler zijn data 
waardevol in te zetten en een beter resultaat te halen door 

verdere integratie in de keten.
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Objectief 
advies op basis 

van data en 
modellen

Delphy Digital vertaalt 
mensen-’taal’ naar digi-’taal’ 
Sinds de start begin 2018 is het team 

Delphy Digital uitgegroeid naar 
acht personen. Het team bouwt 

voortdurend nieuwe tools om data, 
verzameld door teler en sensoren of 

van databronnen van derden, om 
te zetten in objectieve adviezen en 

sturing in de teelt.
 

 V BIJDRAGE: TEELT ENGINEERS DELPHY DIGITAL 

ELIANNE VAN ESBROECK, MAX VAN DEN HEMEL,  

KLAAS VAN EGMOND, E DELPHYDIGITAL@DELPHY.NL   

 FOTO WILMA SLEGERS

‘Voorheen waren onze digitale ontwikkelingen verspreid over 

verschillende teams. Maar het is beter om ze te concentreren in 

één team: alle kennis en ervaring komt hier bij elkaar. Zo kun je 

bijvoorbeeld de oplossing die je in een bepaald gewas hebt gereali-

seerd, vertalen naar andere gewassen’, zegt Klaas van Egmond. Hij 

is als teelt engineer gespecialiseerd in sierteelt; zijn collega’s Elianne 

van Esbroeck en Max van den Hemel zijn verantwoordelijk voor 

respectievelijk open teelten & akkerbouw en glasgroenten.

Het team Delphy Digital bestaat uit drie soorten specialisten: teelt 

engineers, data scientists en software engineers. Deze afdeling 

vertaalt mensen-’taal’ in digi-’taal’. De teelt engineers vormen de link 

tussen adviseurs- en telerspraktijk en ICT. Samen met data scientists 

en teeltspecialisten worden gegevens geanalyseerd en voorspel-

lings- en optimalisatiemodellen ontwikkeld. Daarna bouwen soft-

ware engineers de applicaties die de klanten kunnen gebruiken.
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Meetbare parameters
Max: ‘Wij gaan het gesprek aan met de adviseur en teler om te 

achterhalen hoe en waarom hij bepaalde beslissingen neemt. 

Daarna komen de vragen: hoe kun je die optimaliseren, objecti-

veren en vertalen naar tools? In de praktijk zijn heel veel termen 

ontstaan om tendensen in het gewas te benoemen: ‘sterk’, ‘zwak’, 

‘generatief’ of ‘vegetatief’. Deze begrippen vertalen we naar  

meetbare parameters om tot data-gedreven teeltmanagement  

te komen.”

Bij een pilot met autonoom irrigatieadvies voor de fruitteelt is er 

na het seizoen geëvalueerd waarom telers soms afwijken van de 

data-gedreven sturing. Elianne: ‘Dat blijkt tweeledig. Enerzijds 

spelen soms lange-termijnoverwegingen mee. Anderzijds gaat 

het om gevoel. Het is een kwestie van vertrouwen om het over te 

kunnen geven aan het systeem.’

Drie baanbrekende projecten
In alle projecten is de lijn: data verzamelen, analyse van de data in 

modellen, advies en als laatste stap de actie. Drie baanbrekende 

projecten krijgen voorrang om tot data-gedreven telen te komen: 

komkommer/tomaat, snijbloemen en hardfruit. Klaas: ‘Je meet een 

aantal parameters aan het gewas. Die spiegel je met de beoorde-

ling van de teler. Vervolgens probeer je het objectief te maken.’

Voor veel gewassen is een QMS-gewasplanning opgesteld. De 

tendens is dat er steeds meer modules bij komen. Elianne noemt 

als voorbeeld naast het irrigatiemodel ook tools voor monitoring 

van ziekten en plagen. Zo evolueert QMS tot een set tools om 

beslissingen te nemen.  

Stip op de horizon
In alle teelten werken we toe naar autonoom 

management. De uitdaging op dit moment is het
 combineren van de mogelijkheden van data-gedreven

 management met de kennis en ervaring van experts.
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Weten hoe een taak-
kaart is opgebouwd
Interpretatie van data als basis voor advies 
Hans Moggré is niet alleen adviseur akkerbouw, 
hij is ook nauw betrokken bij precisielandbouw-
vraagstukken van telers en proeven op dit vlak die 
Delphy uitvoert.  

 V BIJDRAGE: HANS MOGGRÉ, ADVISEUR AKKERBOUW 

M 06 53 64 60 76 - E H.MOGGRE@DELPHY.NL, FOTO DELPHY

Advies op basis van taakkaart
Adviseren op basis van een taakkaart wordt steeds gebruikelijker. 

Hans: “Steeds meer akkerbouwers hebben een veldspuit of kunst-

meststrooier die de afgifte kan variëren. Dan ontstaat automatisch de 

vraag om plaatsspecifiek te gaan werken. Als basis gebruik ik meestal 

vrij beschikbare data zoals satellietbeelden. Die tonen je niet alleen 

de biomassa (plantgroei) maar ook waardevolle gegevens over de 

bodem. Kleigrond leent zich bij uitstek voor een variabele herbici-

debespuiting op basis van het lutumgehalte. Lichtere plekken in het 

veld detecteer je goed in het voorjaar. Ook kan de bodem gericht 

bemonsterd worden. Adviseren op basis van een taakkaart is niet 

uniek meer. Wel is het van groot belang dat je weet hoe de kaart is 

opgebouwd. Welke data ligt eraan ten grondslag en hoe wordt deze 

geïnterpreteerd. Het advies zit in de taakkaart.”

Uitdaging door droogte
Variëren met stikstof is minder eenvoudig, weet Moggré uit ervaring. 

Dit heeft te maken met droogte, die Zeeuwse akkerbouwers voor 

het derde jaar op rij parten speelt. De gevolgen hiervan zijn merkbaar 

voor de ontwikkeling van precisielandbouw. Hans: ‘Omdat meestal 

niet beregend kan worden geven telers veel stikstof aan de basis. 

Bijsturen in het seizoen is dan lastig. Persoonlijk zie ik nog grotere 

voordelen in het variëren van de kaligift. Afgelopen voorjaar was een 

variabele bodemherbicide spuiten lastig door droogte. Daarnaast zijn 

er telers die stoppen met de uienteelt. Andere bedrijven veranderen 



Stip op de horizon
Hans:  Plaatsspecifiek werken is de standaard. 

Daarvoor lever ik de juiste en waardevolle data aan en geef
 advies met de inzet van sensoren en camerabeelden.
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hun strategie en starten bijvoorbeeld met dripirrigatie. Dat vraagt om 

een totaal andere aanpak, die ook door Delphy wordt onderzocht. 

Droogte heeft een enorme financiële impact voor ondernemers. Er 

wordt minder geïnvesteerd en ontwikkelingen komen stil te liggen. 

Het valt me tegen hoe weinig jongeren de handschoen van preci-

sielandbouw oppakken. Het ontbreekt ze aan tijd.’

Precisielandbouwprojecten
Om meer te weten te komen over nuttige technologieën en hoe 

deze te implementeren in de advisering, voert Delphy proeven 

uit. Onder andere op proefboerderij Rusthoeve. Moggré is hierbij 

betrokken. Daarnaast begeleidt hij de Proeftuin voor Precisieland-

bouw in het zuidwesten. Hans: “Een ander project is ‘De perfecte 

aardappel’. Op de Rusthoeve gebruiken we dripirrigatie en vocht-

sensoren om de vochthuishouding voor de aardappel te optimali-

seren. Daar komen interessante zaken naar boven. Zo vergelijken 

we vochtsensoren. Dat is lang niet allemaal digitaal. Je moet in de 

bodem graven en de toestand kennen. Hoe verhouden metingen 

zich tot de praktijk? Daar is nog niets van vastgelegd. Deze proef is 

veelbelovend en wordt volgend jaar uitgebreid. Een andere proef 

is Innoveg, waar ook Franse, Belgische en Britse onderzoekers aan 

meewerken. We testen de werking van een nieuwe multispectraal-

camera. Onder andere in aardappelen, uien en wortelen. Het idee 

is dat betrouwbare gewasopnames een goede opbrengstvoor-

spelling opleveren, omdat opbrengstmeting op kleigrond lastig is. 

Deze projecten leveren inmiddels veel nieuwe inzichten op. Zo 

verbreden we ons kennispakket om antwoord te kunnen geven op 

alle vragen.  
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Dashboard als 
Facebook van 

Delphy
Meer contact en mogelijk-

heden om bij te sturen  
Tussen twee bedrijfsbezoeken door 

gebeurt er veel met een tomatengewas. 

‘Door digitalisering krijg je als adviseur 

meer inzichten in het klimaat en de 

teelt op momenten dat je niet op het 

bedrijf bent. Dat geeft je de kans om 

directer bij te sturen’,  

vertelt Joris Mulders.  

 V BIJDRAGE: JORIS MULDERS, ADVISEUR TOMAAT,  

M 06 53 86 23 18  - E J.MULDERS@DELPHY.NL 

FOTO LINKS MARLEEN ARKESTEIJN, 

 V FOTO RECHTS DELPHY
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Levert digitalisering met het Dashboard van Delphy nou tijdbe-

sparing op? Tomatenadviseur Joris Mulders lacht: ‘Nou, op het 

moment niet maar in de toekomst wel. Telers zien de digitale 

inzichten nu nog als bonus, niet als vervanging van bedrijfsbe-

zoeken. Ze willen toch graag op hun bedrijf sparren over de vraag 

of ze de signalen van de plant op de juiste manier interpreteren. 

Pas als ze erop vertrouwen dat minder frequente bezoeken en 

continue begeleiding via het digitale ecosysteem samen een 

beter advies opleveren, gaat het tijdswinst opleveren. Dan bouw je 

tijdens het bezoek aan de strategie en met het contact via Dash-

board aan verdieping en onderhoud van die strategie.’

Altijd actuele cijfers
Op het Dashboard zien teler en adviseur dezelfde actuele 

informatie. Zo kun je alle data van sensoren inzien en die naar 

eigen inzicht op verschillende manieren grafisch weergeven. 

Ook kan een teler handmatig gewasregistraties en productiecij-

fers toevoegen. Joris: ‘Het grote voordeel is dat je continu de 

zaak in de gaten kunt houden en, net als bij Facebook, onder-

ling berichten uit kunt wisselen. Zo heb je veel meer contact 

en mogelijkheden om sneller bij te sturen. Het systeem komt 

momenteel het beste uit de verf bij klanten op grote afstand. Bij 

een klant in Zwitserland spaart het werkelijk tijd uit, terwijl je ook 

meer kwaliteit biedt. Maar Nederlandse telers willen meestal dat 

je nog regelmatig langskomt. Ze zien advies via Dashboard als 

welkome aanvulling’.

Digitale groene vingers
Om de plant werkelijk goed te kunnen sturen op basis van data 

is nog meer inzicht nodig. Daaraan wordt gewerkt in de kassen 

van het Delphy Improvement Centre. Joris: ‘In het project ‘De 

weg naar digitale groene vingers’ verzamelen we gewasdata 

met veel verschillende sensoren om plantreacties direct te 

meten. We ‘pesten’ de tomatenplanten af en toe om te zien 

hoe de sensoren de plantreactie tot uiting brengen. Zo groeit de 

kennis en kun je opschuiven richting steeds meer automatische 

sturing’.

Uit de Autonomous Greenhouse Challenge van Wageningen 

University & Research bleek dat autonoom telen helemaal niet 

meer zo ver weg is. Joris: ‘Alle deelnemers haalden goede 

resultaten. Het komt dus dichterbij. Wij blijven als adviseurs het 

klankbord voor de tuinders, maar onze rol zal wel veranderen’.  

Stip op de horizon
In principe kun je nu al op basis van data het kasklimaat

 aansturen. Je gaat als adviseur meer praten 
over teeltstrategie en veel minder over de 

dagelijkse teelsturing.
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Digitalisering 
maakt onder-

zoek en commu-
nicatie daarover 

efficiënter
Alle klimaatgegevens en 

gewasparameters real time in 
Delphy Dashboard  

Het Delphy Improvement Centre voert 

jaarlijks 25-30 onderzoeksprojecten 

uit. Zowel in het onderzoek zelf als in 

de communicatie daarover rukt de 

digitalisering op.

 V BIJDRAGE: LISANNE HELMUS-SCHUDDEBEURS, TEAMLEIDER 

ONDERZOEK DELPHY IMPROVEMENT CENTRE  

M 06 21 58 67 30 - E L.SCHUDDEBEURS@DELPHY.NL 

FOTO PIETERNEL VAN VELDEN

 V

Stip op de horizon
We communiceren zoveel 

mogelijk via het 
Delphy Dashboard. 

Eén plek waar alles bij elkaar komt. 
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Telers zijn er heel bedreven in het gewas te sturen op grond van 

klimaatgegevens. Bemonstering zorgt vervolgens voor bijstelling 

van de strategie. ‘Wat eigenlijk ontbreekt in dit systeem is actuele 

informatie van de plant zelf. Hoe ‘voelt’ deze zich? Wat is er nodig 

om dat te verbeteren? Eigenlijk moet de plant zelf aangeven: ik heb 

vandaag veel licht gehad, nu wil ik wel een warmere nacht’, vertelt 

Lisanne Helmus-Schuddebeurs, teamleider Delphy Improvement 

Centre.

Gewasinformatie managen
De behoefte aan precisieteelt zorgt ervoor dat het aantal metingen 

in de kas toeneemt. De plant wegen, de sapstroom en fluores-

centie bijhouden, zijn maar een paar voorbeelden. Lisanne: ‘Er zijn 

inmiddels veel meetmogelijkheden, en dan krijg je dus heel veel 

data. Hoe relateer je die aan de klimaatsturing, groei, productie? 

Hoe meer data je hebt, hoe lastiger het wordt al die informatie 

te managen. Dat is een belangrijk aspect in ons onderzoek in het 

Improvement Centre.’

Er is niet één sensor aan te wijzen die alle informatie geeft. ‘De 

juiste combinatie van sensoren is gewasafhankelijk. De vraag is dan 

welke je echt nodig hebt om de drie hoofdprocessen in de plant 

continu in de gaten te houden. Dat zijn: de aanmaak van de assimi-

laten, verdeling van de assimilaten en wateropname.’

Frequenter communiceren
Opdrachtgevers en telersgroepen willen voortdurend op de 

hoogte blijven van de onderzoeken. Lisanne: ‘Digitalisering maakt 

het mogelijk om frequenter dan vroeger te communiceren. Alle 

klimaatgegevens en gewasparameters zetten we real time in het 

Delphy Dashboard. Daar zit ook een ‘feed’ in, een soort Face-

book waarmee we foto’s en teksten over de wekelijkse voortgang 

kunnen delen. Dat deden we voorheen nauwelijks en het werkt 

heel positief’.

Eén plek voor alle informatie
De virusdruk in de tomaten (waardoor kasbezoek minimaal is 

geworden) heeft de digitale communicatie een boost gegeven. 

De coronacrisis doet dat nog meer. Lisanne: ‘Grotere meetings 

houden we nu digitaal. Dat is natuurlijk anders dan fysiek bezoek, 

maar het is een heel goede aanvulling op onze oude manier van 

werken en een accurate manier van communiceren met het 

toenemende aantal internationale opdrachtgevers voor onderzoek. 

Ook na de coronacrisis houden we dat erin.’ Het is overigens niet 

zo dat er geen teler meer in de kas komt. Wekelijks loopt er een 

teler mee om de proefresultaten ter plekke te monitoren.  

Stip op de horizon
We communiceren zoveel 

mogelijk via het 
Delphy Dashboard. 

Eén plek waar alles bij elkaar komt. 
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Kwaliteits-
sprong nodig 
in plaats van 

voortdurende 
schaal- 

vergroting  
Digitale transformatie zorgt 

voor huivering, maar zeker ook 

voor nieuwe kansen. Annemieke 

Roobeek, hoogleraar strategie en 

transformatiemanagement aan 

Nyenrode  Business Universiteit, pleit 

voor meer samenwerking, durf en visie.  

 V INTERVIEW: ANNEMIEKE ROOBEEK, HOOGLERAAR STRATEGIE EN 

TRANSFORMATIEMANAGEMENT NYENRODE 

FOTO WILMA SLEGERS

‘Transformaties verlopen als een lang aanhoudende golf. Pas op de 

top van de golf zien veel mensen opeens dat er iets aan de hand is 

en krijgen ze een gevoel van urgentie. Dat geldt ook voor digitale 

transformatie. Al vanaf de jaren ’70 komt de eerste micro-elektro-

nica en automatisering in beeld. Defensie in de VS had eind jaren 

’60 al een soort internet; vanaf de jaren ’90 werd het steeds meer 

gemeengoed. 

Door de lange aanlooptijd zijn er vooraf al heel veel dingen 

gebeurd en keuzes gemaakt. Nu zien we kunstmatige intelligentie, 

machine learning en internet of things; dat maakt een nieuwe stap 

in de digitalisering mogelijk.’

Investeren in mensen
“Een constante is altijd de vrees voor nieuwe ontwikkelingen. 

‘Robotisering gaat miljoenen banen kosten’. Dat zal best zo zijn, 

maar er komen vooral ook nieuwe mogelijkheden. Om die te 

realiseren, is er visie nodig. Visionair vooruitschakelen is niet 

alleen investeren in nieuwe technologie en diensten, maar ook, 

op massale schaal, in menskracht. Je moet de mensen her- en 
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bijscholen. Dat geeft hen nieuwe energie en nieuwe perspectieven, 

in plaats van de wil aan het oude te blijven vastklampen.

Momenteel is er gemiddeld over het hele bedrijfsleven slechts  

€ 800 per persoon per jaar beschikbaar voor scholing. Dat getuigt 

van kortzichtigheid: je móet investeren in mensen. Bij de grotere 

bedrijven zie je het wel, maar dan toch vooral het hogere kader. 

Het MKB blijft sterk achter; ze zijn vaak heel taakgestuurd bezig. 

Om het probleem op te lossen zou je veel meer moeten samen-

werken: meer netwerken, meer met elkaar leren; dat geeft pas 

echt een vernieuwingsimpuls. 

Nu is alles in hokjes opgedeeld, ook in de land- en tuinbouw. De 

teeltbedrijven zijn relatief kleinschalig en kunnen daarom niet alles 

bijhouden. Ze hebben kennis van leveranciers en adviseurs nodig om 

bij te blijven. En hun enige business model is een kostprijsgedreven 

strategie; de productie moet zo hoog mogelijk uitpakken.”

Opereren als groep
“In plaats van één op één de telers te adviseren, zou je beter als 

groep, als ecosysteem, kunnen opereren. Leren van de prestaties van 

de beste telers en die dat vertalen naar de hele sector. Er is een geza-

menlijk belang om dat te doen: het gaat erom een kwaliteitssprong 

te maken in plaats van een schaalsprong. 

Niet steeds groter, maar beter inspelen op de ontwikkelingen die zich 

voordoen. En dat is in de eerste plaats dat er steeds meer mensen in 

een urbane omgeving wonen en dat de behoefte aan kwalitatief zeer 

hoogwaardig voedsel groeit. De weg vooruit is: minder vlees, meer 

groenten met meer inhoudsstoffen, smaak en voedingswaarde.

Je kunt het heel lang traineren: dat is de grootste bedreiging voor 

transformatie. Een model van voortdurende schaalvergroting leidt 

echter nooit tot meer kwaliteit: er is dan geen marge voor innovatie. 

En zolang je niet kunt investeren in kwaliteit, kom je niet wezenlijk 

verder. Pas als het echt moet, gebeurt het: we hebben de affaire 

met de ‘Wasserbombe’ (de smakeloze tomaat) gehad. Daarna kwam 

gelukkig een kwaliteitssprong en een uitbreiding van de variëteiten, 

maar structureel bleef de aandacht liggen op de massaproductie van 

een beperkt aantal variëteiten. 

De Rabobank heeft bij deze ontwikkelingen een cruciale rol gespeeld. 

Ze is de veroorzaker van megastallen en megakassen, zonder wezen-

lijke hogere marges voor boeren en tuinders.”

Weerstand betekent verlies
“De land- en tuinbouw moet uit de val van het type productieproces 

zoals Ford ooit startte met zijn autofabrieken. Het zal van ‘mono’ en 

‘massa’ naar diversiteit in versproductie met toegevoegde waarde 

moeten gaan. 

Visionaire ondernemers hebben een goed gevoel voor wat er komen 

gaat. Maar dat geldt vaak niet voor de meerderheid. Het is cru dat 

afwachten en niets doen op de korte termijn vaak meer oplevert. We 

hebben dat gezien bij de duurzame energie. Tot 2004 liep Nederland 

voorop; daarna kregen de grote energiebedrijven, en Shell voorop, 

de overhand in de beïnvloeding van het politieke beleid op het 

gebied van duurzame energie. Toen begon het traineren en de boot 

afhouden. Nu zitten we in Nederland wat verduurzaming aangaat in 

de achterhoede. Daaruit blijkt: degenen met de meeste weerstand 

zijn de grootste verliezers. Je kunt beter offensief en met open vizier 

de nieuwe mogelijkheden aangaan.

Deze tijd vraagt erom dat je jezelf opnieuw uitvindt. Dat je je afvraagt 

wie je in 10-15 jaar wilt zijn. Voor Delphy liggen er goede kansen om 

een wereldwijd toonaangevende data-gedreven onderneming te 

worden. Dat vergt samenwerking op veel vlakken. Je moet de boer 

en tuinder daarbij zien als partner, niet als klant. Hij is de toeleveran-

cier van essentiële data waardoor je tot beter advies voor iedereen 

kunt komen. Daar hoort ook bij dat de boeren en tuinders mee profi-

teren in het gezamenlijke belang.”  



Sensoren 
worden 
de nieuwe 
groene 
vingers 
Verbeteringen mogelijk op 
basis van data
Minder spuiten, minder remmen, 
beter sturen, betere afzetvoorspelling. 
De mogelijkheden van data-gedreven 
teelt zijn legio. Mathijs van den Top, 
adviseur potplanten Delphy, ziet de 
belangstelling groeien onder kamer- 
en perkplantentelers.
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 V BIJDRAGE: MATHIJS VAN DEN TOP, ADVISEUR POT- EN PERK-

PLANTEN, M 06 83 08 97 32, E M.VANDENTOP@DELPHY.NL,  

FOTO LINKS PIETERNEL VAN VELDEN, FOTO RECHTS WILMA SLEGERS 

Eigenlijk is data-gestuurd telen helemaal niet zo nieuw. In elke kas 

hangt immers een meetbox die de klimaatcomputer aanstuurt. Maar 

het verschil met vroeger is dat het aantal sensoren in de kas oprukt: 

vochtsensoren, PAR- en infraroodmeters. ‘In principe kun je de gege-

vens van die sensoren mee laten wegen in je gewone klimaatcom-

puter. Maar overzicht is erg belangrijk. Dan werkt een dashboard toch 

beter’, zegt Mathijs van den Top. ‘Veel telers zijn op de één of andere 

manier wel bezig met sensoren. Maar ze weten vaak niet wat ze met 

die grote hoeveelheden gegevens aan moeten.’

Van den Top maakt overzichten en voert op basis daarvan discus-

sies over bijvoorbeeld tijdstip van schermen, luchtbevochtiging en 

watergeefstrategie. De data-gedreven discussie is op dit moment de 

belangrijkste verworvenheid van de nieuwe mogelijkheden.

Andere teeltmaatregelen
Mathijs: ‘Je ziet dat kwekers op basis van de nieuwe inzichten maat-

regelen nemen. Groene plantentelers schaffen bijvoorbeeld vaker 

luchtbevochtiging aan omdat ze dan meer licht kunnen toelaten en 

de planten sneller groeien’. Andere mogelijke verbeteringen op basis 

van data zijn: ‘Effectiever omgaan met je middelen, beter sturen. 

En niet onbelangrijk: continuïteit als je zelf op vakantie gaat.’ Telers 

moeten duidelijk nog wennen aan de nieuwe mogelijkheden, ziet hij. 

En dat is niet zo gek, want de kennis moet nog meegroeien met de 

vloed aan data. Daarom vinden in het Delphy Improvement Centre 

voortdurend proeven plaats. Mathijs: ‘Bijvoorbeeld binnen een onder-

zoek met Het Nieuwe Telen bij perkplanten. We meten pottempera-

tuur, PAR-licht, bodem- en luchtvochtigheid. Daaruit komen inzichten 

als: hoe verhoudt het potvocht zich met watergift en instraling? 

Hoe beheers je de luchtvochtigheid in de winter zonder al te veel 

stoken en luchten? Hoe kun je meer licht toelaten om de planten 

compacter te houden zonder dat ze in de stress schieten?’.

Groene vingers
In de praktijk is het al gebruikelijk om droog te telen om planten 

compact te houden. Met vochtsensoren kun je beter in de gaten 

houden of de grens niet overschreden wordt. En bij kamerplanten 

kun je met een infraroodcamera voorkomen dat bladeren vergelen 

door te veel licht. Mathijs juicht de opmars van sensoren en het 

gebruik van data in modellen toe. ‘Het is de basis voor een meer 

gefundeerd advies. Sensoren, data en groeimodellen worden de 

nieuwe groene vingers.’  

Stip op de horizon
Het ideaalbeeld: 

kwekers krijgen veel meer 
dan nu zicht op de processen 

in de plant en in de kas, 
zodat ze rationeler 

maatregelen kunnen nemen.

25
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Digitale  
advisering: 
Bemesting 
Boomteelt 

Resultaten uit het verleden 
als garantie voor de toekomst  

Een geïntegreerd data-gedreven 

adviessysteem voor bemesting en 

beregening, voor zowel vollegrondsteelt 

als containerteelt, dat is het doel. En er 

wordt hard aan gewerkt.  

 V BIJDRAGE: RENÉ VAN TOL, MANAGER TEAM BOOMTEELT  

EN ADVISEUR SIERTEELT  

M 06 20 39 82 56 - E R.VANTOL@DELPHY.NL 

EUGÈNE VAN ABEELEN, ADVISEUR VASTE PLANTEN, SIERTEELT  

EN SNIJBLOEMENTEELT  

M 06 53 94 60 72 - E E.VANABEELEN@DELPHY.NL 

FOTO'S DELPHY
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Digitaal controle/besturingssysteem
René: ‘In het gedigitaliseerde Bemestingsplan Boomteelt bouwen we een database op met 

gegevens per perceel, zodat we door de jaren heen de invloeden kunnen zien van ruige 

mest en enkelvoudige bemesting, opbouw organische stof en invloeden door groenbe-

mesters. Die gegevens verwerken we in ons digitaal advies. Het Bemestingsplan geeft de 

ondernemer een totaalbeeld van het nutriëntenniveau op zowel bedrijfs- als perceelniveau. 

Een geïntegreerd plaatje van de bemesting op het bedrijf.’ Eugène: ‘Naast bemesting zijn 

vochtvoorziening en waterkwaliteit belangrijke factoren. De analyse van het uitgangswater 

is de basis voor sturing in bemesting voor zowel vollegrond als in pot. De verschillende 

type gronden met de bijbehorende profielen en pF-curve bepalen de beregeningsgiften en 

frequentie. Samen met digitale vochtsensoren komen we hier ook dichter bij een perceel-

gebonden controle/sturingsysteem op basis van data.’

Database
De resultaten van de bodemanalyses (stikstof, fosfaat, pH, calcium) worden vastgelegd in 

de database van het Bemestingsplan Boomteelt en in het BAG-bemestingsprogramma dat 

voor de pot- en containerteelt wordt gebruikt. Eugène: De streefwaarden voor de belang-

rijkste bemestingselementen vormen de basis. Door de opgeslagen en gemeten data te 

analyseren kan de teler de teelt optimaliseren. ‘

Data per regio 
Door data per regio te analyseren ontstaat een goed beeld van het gebied. René: ‘Van 

advies op het niveau van een gewasgroep willen we toe naar individueel gewasadvies. Doe 

je dat met meerdere ondernemers, dan worden tendensen zichtbaar. Zo brengen we onze 

advisering aan de ondernemer op een hoger niveau.’

Data pot- en containerteelt
Ook bij klanten met pot- en containerteelt krijgt bemesting steeds meer aandacht. Door 

specifiek te sturen, o.a. middels A&B-bakkensysteem, wordt de groei steeds beter en de 

bemesting specifieker. René: ‘Soms is niet alleen de groei van belang, maar juist ook het 

voorkomen van groei. Ook het sturen op de pH, in combinatie met het gietwater, wordt 

steeds belangrijker. Je ziet namelijk de waterkwaliteit door het jaar heen sterk fluctueren. 

Door middel van ons Bemestingsadviesprogramma Glastuinbouw kunnen we klanten 

ondersteunen met het vastleggen van analyses en het aanpassen van het bemestings-

schema op de wisselende omstandigheden.’

De toekomst
Door een combinatie van Bemestingsplan Boomteelt, BAG bemestingsprogramma voor de 

containerteelt en gewasanalyses ontwikkelen we een totaal geïntegreerd en klant-, gewas- 

en perceelspecifiek bemestingsplan op het gehele bedrijf. René: ‘We verzamelen steeds 

meer data waarmee we per gewas of regio de tendensen zien, weergegeven in grafieken. 

Vastleggen van kennis en data, dat geeft inzicht.’  

Stip op de horizon
Over een paar jaar ziet de ondernemer 

een dashboard waarop hij kan zien wat er met zijn grond, 
gewas, groei en vochtvoorziening gebeurt.
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Lokale mensen 
zijn onmisbaar

Aardappelprojecten in 
Rwanda en Oeganda

Mark Dieleman is projectmanager 
Afrika bij Delphy. Hij begeleidt onder 

andere twee grote aardappelprojecten 
in Rwanda en Oeganda en verzorgt 

de training en begeleiding van 
openteeltprojecten in Sub-Sahara-
Afrika. Hij heeft veel ervaring met 

begeleiding op afstand. 

 V BIJDRAGE: MARK DIELEMAN, PROJECTMANAGER AFRIKA  

M 06 30 46 51 33 - E M.DIELEMAN@DELPHY.NL 

FOTO DELPHY

Voelen en ruiken
Als je ter plaatse bent, voel, ruik, zie je alles; heel belangrijk in een 

advies- of trainingssituatie. Daarom zijn lokale mensen onmisbaar. 

Mark: ‘In Rwanda zijn Delphy-projectleiders Benjamin Niyonsaba 

en Lisette Meulman werkzaam. Zij zijn mijn antennes in de groep, 

zodat ik op afstand toch goed contact kan maken’.

Hoe werkt het
Mark: ‘Benjamin en Lisette geven input over de (teelt)situatie ter 

plaatse. Ik begeleid op afstand de opzet van bijvoorbeeld demon-

stratievelden en het begeleiden van de teelt. We gebruiken foto’s 

en filmpjes die we via whatsapp verzenden en ik kijk live mee via 

de tablet als projectmanager Benjamin met de agronoom van de 

lokale partner de demovelden bezoekt’.

Het project
In Rwanda is de import van pootgoed niet toegestaan. Delphy 

begeleidt er een project om de aardappelketen beter op elkaar 
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aan te laten sluiten en uiteindelijk hogere kwaliteit aardappelen 

te leveren aan chipsfabriek Hollanda Fairfoods van Nederlands 

ondernemer Thijs Boer. Daarnaast adviseren wij binnen het project 

telers om de teelt en vermeerdering via miniknollen professio-

neel op te zetten. Mark: ‘Binnen de coöperaties die door partner 

Agriterra worden versterkt, zoeken we telers die we begeleiden in 

de aanleg van demovelden en in de teelt. Op hun beurt organi-

seren zij open dagen waarin zij, met begeleiding van Delphy en de 

regionale agronomen, hun kennis verspreiden onder lokale telers. 

Delphy wil het vliegwiel zijn dat de verbetering van de aardappel-

teelt in Rwanda aanjaagt om de productie te verhogen. Het is onze 

uitdaging om klimaat en grond optimaal te helpen benutten door 

het brengen van kennis’.

Randvoorwaarden voor online training
Mark: ‘We hebben geleerd dat je niet altijd fysiek aanwezig hoeft 

te zijn om te trainen en te begeleiden. Goede WiFi is uiteraard een 

voorwaarde. Via een tablet kan ik het aardappelveld bekijken. We 

maken gebruik van videobellen zodat de cursisten vragen kunnen 

stellen, vanaf het veld of vanuit een klassikale setting. Randvoor-

waarde is ook de aanwezigheid van een lokale collega die de 

cultuur en de mensen kent. Online training kan mijn fysieke aanwe-

zigheid niet volledig vervangen, ik mis bijvoorbeeld de discussie 

met de groep en zeker de lokale context waarbinnen de aardap-

pels groeien. Maar het is een waardevolle mogelijkheid, die we 

zeker blijven inzetten’. 

Stip op de horizon
Online en fysieke aanwezigheid zo optimaal mogelijk 

afwisselen. De agronomen ter plaatse verrijken 
met kennis om zo de teeltresultaten te verhogen.
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Plantadvies: bedrijfsinfor-
matie via de telefoon
Waardevolle data beschikbaar voor klanten 
Roelof Naber is manager van team Akkerbouw 
Noordoost-Nederland. Advies geven aan onderne-
mers houdt hem en zijn team dagelijks bezig. Een 
nieuw hulpmiddel daarbij is Plantadvies. 

 V BIJDRAGE: ROELOF NABER, MANAGER TEAM AKKERBOUW NOORDOOST-NEDERLAND,  

M 06 53 15 17 22 - E R.NABER@DELPHY.NL 

 FOTO'S DELPHY
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Wat is Plantadvies?
Roelof: ‘In Plantadvies wordt perceelinformatie opgeslagen, zoals 

het bouwplan - soms wel van 20 jaar terug. Tot nu toe draaide 

dit alleen op de eigen PC’s van de adviseurs. We willen echter 

de waardevolle data ook beschikbaar maken voor onze klanten. 

Daarom bouwt Delphy Digital aan Plantadvies als internetappli-

catie.’ Delphy Digital heeft de bouw van Plantadvies inmiddels 

voltooid.

Hoe werkt het?
Roelof: ‘De ondernemer ziet straks zijn bemestingsadvies en 

gewasbeschermingsadvies op een taakkaart en kan deze op zijn 

telefoon raadplegen. Ook kan hij van zijn eigen bedrijf de onder-

zoeksgegevens van bodem en bemesting inkijken en historische 

gegevens raadplegen. En, eenmaal in de Cloud, kan data gekop-

peld worden aan actuele informatie. Dat geeft mogelijkheden tot 

onderzoek en inzichten op telerniveau. Lijken algoritmes op elkaar? 

Werkt het bij iedere teler op dezelfde manier?’

Een voorbeeld
De adviseur ziet bij een klant dat een gewas niet goed groeit. 

Plantsapanalyse wijst uit dat er weinig calcium in de plant zit. Het 

bodemgehalte is afwijkend. De adviseur kan in Plantadvies nagaan 

hoe de gegevens zich verhouden ten opzichte van het gemiddelde 

van de gegevens van andere klanten. Zo wordt ‘big data’ verwerkt 

ten gunste van de individuele klant. Er staat al veel data in Plantad-

vies: bodemanalyse, voorvrucht, bodemmonster, vrijlevende alen, 

aardappelmoeheid, bemesting. Roelof: ‘Met Plantadvies kunnen we 

ook een plan maken voor gewasbescherming, afhankelijk van wat 

de teler gaat telen.’

Hoe ziet de toekomst eruit?
Roelof: ‘Akkerbouwbedrijven worden steeds groter. Momenteel 

resulteert dit in systeemlandbouw. Dat betekent dat meerdere 

percelen hetzelfde worden behandeld. Mijn verwachting is dat 

precisielandbouw dit gaat veranderen. Hierbij wil ik steeds meer 

maatwerk leveren.’  

Stip op de horizon
Precisielandbouw komt zo ver dat spuitmachines een

 injectiesysteem hebben dat op maat kan mengen. Dan is 
het niet meer nodig om het meest slechte stuk van het 

perceel als uitgangspunt te nemen voor de gewasbescherming.
 Techniek neemt een deel van de kennis over, zodat ook 

personeel met minder kennis van het perceel ingezet kan worden.
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Digitaal advies 
versterkt teelt-

deskundige in 
Russisch- 

sprekende landen 
Je ziet meteen of je moet 

ingrijpen  
De tuinbouw in de Russisch-sprekende 

landen heeft veel belangstelling voor 

Nederlands advies. Delphy zoekt naar 

businessmodellen om dat efficiënt in te 

vullen: advies ter plekke, gedetacheerde 

telers, opleiding van jonge mensen. 

Allemaal ondersteund door digitale tools.

 V BIJDRAGE: ARNOUD VAN BOVEN, MANAGER NOORD- EN WEST-

AFRIKA, RUSLAND, MIDDEN-OOSTEN  

M 06 26 55 26 53 - E A.VANBOVEN@DELPHY.NL 

KEES KRANENBURG, MASTER GROWER  

M 06 26 54 62 61 

FOTO DELPHY

 V

Stip op de horizon
Onze droom is dat we overal 

ter wereld mensen lokaal 
opleiden en vervolgens met 

digitale tools de teelt begeleiden, 
in samenwerking met 

onze specialisten.
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Telers ter plaatse
‘Het traditionele model voor dienstverlening in het buitenland is: 

de consultant gaat naar het bedrijf en houdt contact, eventueel via 

een tolk’, vertelt Arnoud van Boven, binnen Delphy verantwoordelijk 

voor Noord- en West-Afrika, Rusland en het Midden-Oosten. Maar 

het aantal te adviseren bedrijven groeit en dus is een tweede model 

ontstaan. Arnoud: ‘We detacheren een teler ter plekke, die het 

contact met de eigenaren en de stakeholders onderhoudt.  

Zo hebben we altijd een aanspreekpunt met verstand van zaken op 

de locatie’.

Collega Kees Kranenburg, master grower bij Delphy, heeft jarenlang 

op die traditionele manier gewerkt, vanuit Sint-Petersburg en Almaty 

(Kazachstan), evenals zijn broer Jan. Momenteel stuurt hij de gede-

tacheerde telers aan. Kees: ‘Er ontstaat zo een team, waarbij je op 

elkaar kunt terugvallen. De teler hoeft ook niet overal verstand van te 

hebben, want we hebben het hele Delphy-apparaat achter ons. Via 

de tools van Delphy Digital hebben we toegang tot alle kennis’.

Jongeren opleiden
Maar er is wel een punt. Arnoud: ‘Het is heel lastig om hier de goede 

mensen voor te vinden. Dat is de reden dat we nu in Kazachstan 

jonge mensen als (toekomstig) adviseur of gedetacheerd teler 

opleiden’. Kranenburg fungeert als coach en consultant voor de 

jongeren. Alle modellen zijn zeer gebaat bij telen op basis van data 

die je voor een groot deel zelf verzamelt, structureert en analy-

seert. Kees: ‘Het Delphy Dashboard heeft dat alles veel inzichtelijker 

gemaakt. Data-gedreven advies geeft heel nieuwe mogelijkheden: 

alle kennis van Delphy-experts en het Delphy Improvement Centre 

zijn beschikbaar en afstanden spelen geen rol meer’.

Delphy Dashboard
Arnoud noemt het Dashboard de onderscheidende expertise van 

Delphy. Het systeem is ingericht op direct inzicht: ‘We werken met 

metertjes, die in het groen, oranje of rood komen te staan. Je ziet 

dus meteen of je moet ingrijpen. Er zit ook een educatief aspect 

aan. Je maakt duidelijk wat er nu echt belangrijk is in een teelt. Met 

gewasplanningsprogamma QMS kun je op afstand een simulatie 

trainen: wat ga je komende week doen, gegeven de weersvoor-

spellingen? Alles wordt geregistreerd zodat je ervan kunt leren’.

Kees: ‘Als de teler bijvoorbeeld een keer de ramen aan de 

verkeerde kant heeft opengezet, zie je dat het effect op het klimaat 

verkeerd is geweest. Dan heb je een objectief aanknopingspunt om 

daar over te praten, los van vastgeroeste opvattingen’.  

Stip op de horizon
Onze droom is dat we overal 

ter wereld mensen lokaal 
opleiden en vervolgens met 

digitale tools de teelt begeleiden, 
in samenwerking met 

onze specialisten.
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Data moet onaf-
hankelijk blijven 

De adviseur als strateeg

Sinds 2015 is Bert Rijk mede-eigenaar van 
Aurea Imaging. Een internationaal bedrijf 

dat zich richt op het scannen van gewassen 
met drones en de data-analyse daarvan. 

In Nederland participeert het in Dronewer-
kers, de overkoepelende organisatie van 

drone-loonwerkers.   

 V BIJDRAGE: BERT RIJK, CEO AUREA IMAGING,  

PARTICIPANT IN DRONEWERKERS 

FOTO'S LINKS AUREA IMAGING 

FOTO RECHTS AGRIFOTO

Fruitteler wordt koploper
Aurea en Delphy werken nauw samen bij het ontwikkelen van 

toepassingen voor boomgericht werken in de appel- en perenteelt. 

Bert: ‘Ten opzichte van akkerbouwers liepen fruittelers achter. Die 

achterstand wordt razendsnel ingehaald en fruitbedrijven worden 

koplopers. Je praat over hoogwaardige teelten van € 40.000 per 

hectare per jaar en meer. Kun je vijf procent meeropbrengst reali-

seren, dan loont het snel.’

Koplopers zijn 30- tot 45-jarigen
Vanwege de meerjarige teelt is het eenvoudiger om bij te sturen 

en de resultaten in kaart te brengen. Bert: ‘In de akkerbouw praat je 

over 40 tot 150 groeidagen per gewas. Het is lastig om snel te anti-

ciperen. Kennis over precisielandbouw in de akkerbouw is wereld-

wijd verkrijgbaar. In de fruitteelt is dat lastig. Ieder land kent lokale 

voorkeuren. Ook wordt met veel vreemd personeel gewerkt. Dat is 

een extra hindernis. De eerste stap is om op zone-niveau te werken. 

Groeiverschillen in de boomgaard verklaren en specifiek actie onder-

nemen. De volgende stap is werken aan maatregelen op boomni-

veau. In vijf jaar tijd heeft veel ontwikkeling plaatsgevonden. Vooral 

de laatste drie jaar, omdat telers veel in GPS-technologie hebben 

geïnvesteerd. Voorlopers zijn vaak de grote bedrijven. Soms willie 

wortels, die gek zijn van techniek. Je ziet dat ondernemers, grofweg 

tussen de 30 en 45 jaar, er bovenmatig in geïnteresseerd zijn. Deze 

categorie heeft ‘mentale overcapaciteit’ om zich op precisiefruitteelt 

te focussen. De top tien tot twintig procent van de Nederlandse 

fruittelers is met precisie-telen bezig, zo schat ik in.’
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Digitaal is neutraal
Vanuit de praktijk ziet Rijk dat telers vaak één richting kiezen. Ze 

gaan bijvoorbeeld aan de slag met groeikracht- of bloesemkaarten, 

waarbij dronebeelden worden gebruikt om bomen individueel in 

kaart te brengen. Het gebruik van hagelnetten zorgt ervoor dat ook 

met sensoren op de trekker wordt geëxperimenteerd. Bert: ‘Werkt 

één stap goed, dan smaakt dat naar meer. Ga je zaken combi-

neren, pas dan wordt het complex. Het is lastig om te achterhalen 

welke toepassing voor welk effect zorgt. Eén op één advies gaat 

goed. Het mixen van adviezen vraagt om een soort holistische 

aanpak, waarbij je afstand neemt. Gelukkig komen er nieuwe 

inzichten en theorieën, maar tegelijk is er nog veel onbekend. Het 

voordeel van data is de objectiviteit. Een teler of teeltexpert heeft 

altijd persoonlijke voorkeuren, gebaseerd op ervaring. Digitaal is 

neutraal. Een teeltadviseur kan niet zonder data, maar kan data 

zonder adviseur? De toekomst wijst het uit.’

Klein budget
Rijk ziet in de praktijk dat bedrijven soms gekleurd advies voor-

geschoteld krijgen. Voor Delphy ligt daar de kans. Bert: ‘Delphy 

kan putten uit een bron van kennis. Dat levert overkoepelende 

inzichten op, door ervaringen met elkaar te vergelijken. Lastig is 

dat telers over relatief weinig budget beschikken. Een data-coöpe-

ratie door telers opgericht is een optie, maar de sector is versnip-

perd. Daarnaast is de Nederlandse fruitteeltsector bescheiden 

in omvang. Je hebt een minimale marktomvang nodig waarop 

aanbieders kunnen investeren. Het belangrijkste is dat data onaf-

hankelijk blijft en niet gekleurd is. De kwaliteit van het advies stijgt 

door goede data. De adviseur verandert: hij wordt een soort 

strateeg voor de grote afwegingen en het ontwikkelen van nieuwe 

toepassingen van data. Details in de boomgaard, die detecteer je 

met data.’  

Stip op de horizon
Door de adaptatie van 

precisielandbouw wordt een
 enorme hoeveelheid big data 

door de boer gecreëerd 
waaruit een schat aan informatie 

gehaald wordt, 
als basis voor advisering.



Robotisering in 
de akkerbouw
Robots als alternatief voor 

chemische middelen

Op 6 oktober 2020 bezochten ruim 
110 bezoekers (telers, loonwerkers, 
studenten, leveranciers) de demodag 
robotisering in De Peel. Coronaproof 
georganiseerd door Delphy, vanuit 
project Schoon Water voor Brabant. 

 V BIJDRAGE: STEFAN MICHIELS, MANAGER AKKERBOUW ZUID-

OOST-NEDERLAND, M 06 29 45 19 01, E S.MICHIELS@DELPHY.NL 

WIM VAN TILBURG, ADVISEUR AKKERBOUW, M 06 12 06 99 46,  

E W.VANTILBURG@DELPHY.NL 

FOTO'S DELPHY 

Wat is er te zien?
Op het proefveld zijn autonome, 

camera- en gps-gestuurde machines te 

zien en te horen:

• Schoffelrobot ‘Dino’ van Naïo Tech-

nologies, die met GPS-data autonoom 

door het gewas rijdt om onkruid te 

bestrijden. Met de ingebouwde camera 

kan de machine zichzelf corrigeren. 

• De Z440, een kleine schoffelmachine 

van 180 kg. Voordeel is dat deze 

machine zelfstandig aan het werk kan, 

zonder toezicht. 

• De eTrac van Farmertronics, geheel 

elektrisch. 

• De Garford, een roterende schoffel die 

gericht in de rijen kan schoffelen. 

• De KvickFinn, voor de bestrijding 

van wortelonkruiden. Deze machine 

neemt de rol van glyfosaat over door 

(probleem)onkruiden als kweek uit de 

grond te trekken, omhoog te gooien 

en daarmee te ontdoen van aan- 

hangende grond. De wortel droogt 

daarna snel in.  
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To robot or not to robot
De vraag is: kunnen we robots implementeren in het veld? Stefan 

Michiels, manager akkerbouw bij Delphy: ‘We willen kijken hoe we 

met de huidige én nieuwe teelten toekomstbestendige bouwplannen 

kunnen maken. Welke gewassen zijn nog meer interessant om robo-

tisering toe te passen?’ Schoon Water draait om middelengebruik, de 

milieubelasting omlaag brengen om het grondwater te beschermen 

en het bodemleven in stand te houden met minder gebruik van 

chemie. Maar de markt vraagt ook minder of geen residu van gewas-

beschermingsmiddelen op de producten.

Bewustwording én doen
Stefan: ‘De mindset van de boer moet veranderen, dat is de bood-

schap waarom het moet gaan. Op een andere manier naar akker-

bouw kijken: niet alleen naar het meest hoge saldo, maar ook naar 

bouwplanverruiming en bouwplanverandering. Het gaat om de 

bewustwording, telers moeten gaan denken over de tijd na glyfosaat 

en hoe robotisering daar bij kan helpen.’ Wim van Tilburg, adviseur 

akkerbouw, hecht veel belang aan de demodag en was intensief 

betrokken bij de organisatie. Wim: ‘Voor mij is het belangrijkste van 

deze dag dat we de mogelijkheden laten zien van robotisering in de 

open teelten. Deze kant moeten we op, we willen kijken naar alterna-

tieven voor chemie.’ 

Project Schoon Water voor Brabant gaat ook om ‘doen’. Bewustwor-

ding is een begin, verandering is een noodzaak. Het is de uitdaging 

voor Delphy om telers bij te staan in de integratie van nieuwe toepas-

singen in hun bedrijfsvoering. 

Zijn robots al toepasbaar in de praktijk?
Er worden al robots verkocht en ingezet, alleen de massale toepas-

sing is er nog niet. Ze zijn relatief duur, maar voor specifieke toepas-

singen zeer bruikbaar. Stefan: ‘Alles wat we gezien hebben vandaag 

is nabije toekomst. De technische ontwikkelingen gaan steeds meer 

de kant uit van onbemande voertuigen, voorzien van gps en came-

ra’s.’ Wim: ‘Door robots in te zetten bespaar je op arbeid. En lichtere 

machines op het land geven minder sporen, minder verdichting en 

zijn dus beter voor bodemkwaliteit en bodemleven. En natuurlijk: 

minder middelen is minder uitspoeling.’  

Stip op de horizon
De sector gebruikt steeds minder 

chemische middelen. Robots 
maken dit mogelijk: zij hebben 

voldoende capaciteit en kunnen 
en mogen autonoom functioneren 

in plantspecifieke toepassingen. 
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China  
investeert in 

voedselzekerheid 
Online teeltbegeleiding van 

tomaten  
In november 2019 startte in China het 

project Rivaltech waar drie hectare 

tomaten in een hightech kas worden 

geteeld. Delphy is verantwoordelijk 

voor de opbouw van de organisatie 

en het verzorgen van de teeltkennis. 

Vanaf februari dit jaar vindt de teeltbe-

geleiding volledig online plaats via het 

Delphy Dashboard.  

 V BIJDRAGE: SVEN PAAUWE, PROJECTMANAGER AZIË, DATA DRIVEN 

CULTIVATION,  

M 06 13 42 25 34 - E S.PAAUWE@DELPHY.NL 

FOTO'S DELPHY
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Het project
Doel van het project is om high quality tomaten te produceren. Sven 

Paauwe, projectmanager Azië bij Delphy: ‘In een straal van 1000 km 

rond dit bedrijf worden nergens zulke tomaten geproduceerd. Er zijn 

verder alleen ‘open field’ tomatentelers. De Chinese overheid heeft 

food security hoog op de agenda staan en wil daarin investeren. Het 

bedrijfsleven neemt dit over en investeert in voedselzekerheid en 

dus, in dit geval, in een tomatenkas. Voor teeltkennis van tomaten en 

opbouw van de organisatie is Delphy ingeschakeld.’

Volledig online
Online teeltbegeleiding houdt in dat een teeltexpert twee à drie uur 

per dag teeltmanagement levert via het ‘Delphy Dashboard’. Sven: 

‘Vroeg in de ochtend wordt de stand van zaken opgesteld en het 

plan voor de dag gemaakt. Kasmedewerkers sturen foto’s, deze 

worden via het dashboard of telefonisch besproken. De teeltexpert 

beantwoordt de vragen die op de locatie spelen: klimaat, irrigatie, 

gewasconditie.’ Gewas- en klimaatmaatregelen worden gebaseerd 

op de paramaters in het Delphy Dashboard en de geregistreerde 

plantgegevens die zijn aangedragen vanaf de werkvloer. Sven: 

‘Het is uitdagend om mensen te begeleiden die geen of weinig 

teeltkennis hebben. Iedere dag loop je tegen nieuwe dingen aan. 

Een recent voorbeeld: de handelingen rondom teeltwisseling. Het 

desinfecteren van de kas en deze weer teeltklaar maken, daarin 

moesten we onze Chinese klant helemaal begeleiden. Wij zijn 

sparringpartner en kennisbron rondom alle aspecten van de teelt.’

Delphy Dashboard
Het Delphy Dashboard is hét communicatieplatform voor kennis-

ontwikkeling dat het verleden, heden en de toekomst met elkaar 

integreert om de klant bedrijf- en locatie-specifiek te kunnen 

ondersteunen. De ingebouwde AI (Artificial Intelligence) bouwt een 

databestand op dat in waardevolle informatie voorziet waarop de 

teelt gestuurd kan worden. Sven: Door het Dashboard breed in te 

zetten, kunnen wij ondanks de grote afstand betrokken en dichtbij 

blijven in Azië. Onze adviesfunctie op locatie is nu veranderd naar 

een centrale plek in het teeltmanagement, gebaseerd op gereali-

seerde en voorspellende data.’

Tevreden klant
Sven: ‘Onze klant in China waardeert de steun, support, adviezen 

en rapportages. Parameters uit eerdere periodes vergelijken met 

het heden levert waardevolle informatie op. Ondanks de coronape-

riode, waarin weinig lokale en internationale mensen in de kassen 

konden werken, is er een goede tomatenoogst. Zowel in kwaliteit 

als in kilo's. We hebben veel geleerd van de ‘Autonomous Green-

house Challenge’. Het is heel gaaf om op afstand tomaten te telen 

van topkwaliteit. Onze meerwaarde is zeker zichtbaar geworden.’  

Stip op de horizon
Ons doel is het verzamelen 

en analyseren van data over 
een langere periode, 
zodat we het bedrijf 

gedurende het gehele 
teeltseizoen volledig 

autonoom kunnen aansturen.
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Als precisielandbouwspecialist Akkerbouw bij Delphy is Herman 
Krebbers al jarenlang nauw betrokken bij alle ontwikkelingen 
in de precisielandbouw. Hij ziet dat het verzamelen van data 
meestal niet het probleem is. Trekkers, werktuigen, sensoren, 
drones en satellieten bieden een schat aan data. Hoe ontsluit je 
deze op de juiste manier, zonder handmatig ingrijpen, en welke 
acties onderneem je. Daar ziet hij de uitdaging. 
        

 V BIJDRAGE: HERMAN KREBBERS, SPECIALIST PRECISIELANDBOUW,  

M 06 53 40 00 66 - E H.KREBBERS@DELPHY.NL 

 FOTO'S DELPHY

Verbeterpotentie crux  
van precisielandbouw  
in de akkerbouw
Digitalisering is geen doel op zich  
maar een hulpmiddel



41

Rendement
Herman: ‘Het begint met de vraag: waar kan ik rendement 

behalen? Welke actie moet ik hiervoor ondernemen? Digitalisering 

is geen doel op zich maar een hulpmiddel dat in de bedrijfsvoering 

geïntegreerd moet worden. Het is een totaalpakket voor je bedrijf. 

Automatische dataverwerking speelt een cruciale rol. Met behulp 

van data kun je lessen trekken uit de voorgaande seizoenen en 

zo plannen maken voor het komend seizoen. Daar begeleidt de 

adviseur bij. Satellietbeelden van de gewasgroei zijn een goed hulp-

middel. Omdat schaalvergroting toeneemt is een geautomatiseerd 

proces vereist.’

Notitieboek 2.0
Eén van de belangrijkste databronnen is de veldspuit, omdat deze 

bijna wekelijks over het veld rijdt. Herman: “Worden alle bespui-

tingen automatisch geregistreerd, dan kun je deze linken aan de 

groeiomstandigheden en stand van het gewas. Zie het als een 

notitieboekje 2.0. Door alle teeltdata te combineren, te analyseren 

en van de uitkomsten te leren krijg je een solide basis voor het 

komend groeiseizoen. Sensoren helpen om een beter beeld van 

het gewas te krijgen. Delphy test deze sensoren om verschillen in 

de techniek te ontdekken en hun meerwaarde te bepalen.”

De praktijk
Herman: ‘Ik doe individuele bedrijfsbezoeken waar we met de 

ondernemer de bedrijfssituatie in beeld brengen. Ik geef advies 

over de inzet van precisielandbouw en smart farming tech-

nieken. Bij veel wisselende grondslag en gewassen en een lager 

opbrengstniveau is er meer potentie en mogelijk rendement. Ook 

geef ik bedrijven en loonwerkers in Overijssel advies over de verbe-

tering van mestbenutting in bedrijfsverband met gebruik van smart 

farming: de inzet van zonekaarten die per perceel groeiverschillen 

aangeven.’ Veel kennis zit nu nog in het hoofd van de boer en 

adviseur. Dat moet worden gedigitaliseerd. Herman: ‘Wie zijn boek-

houding volledig digitaal heeft, heeft overzicht, kan snel analyseren 

en actie ondernemen.’  

Stip op de horizon
De boer heeft zijn digitale 
databoekhouding goed op 
orde dankzij automatisch 

werkende koppelingen tussen
 trekkers,  machines en sensoren. 

ABDrone  - lbdr Grefelman  - NDVI

Dronewerker: ABDrone
Datum: 03-08-2018
UAV: senseFly - MultiSpec4C
Gewas: MaÃ¯s, 4,16 hectare
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Verbeterpotentie crux  
van precisielandbouw  
in de akkerbouw
Digitalisering is geen doel op zich  
maar een hulpmiddel

1. Groen: Goede plekken op 

het veld met veel biomassa 

2. Rood: Slechte plekken met 

minder biomassa 

Opbrengstmetingen gaven aan 

dat de groene plekken 54-58 ton 

mais per hectare aan opbrengst 

hadden en de rode plekken 

25-28 ton. 

Deze beelden en metingen 

geven telers meer en beter 

inzicht in opbrengstverschillen 

binnen percelen. Opbrengst en 

mestbenutting kunnen zo in de 

toekomst verbeterd worden.

Goede plek Slechte plek

Goede plek Slechte plek
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DE PASSIE VAN!

Malu Steenwijk

 V BIJDRAGE: MALU STEENWIJK, ONDERZOEKER BLOEMBOLLEN M 06 

82 62 40 21 - E M.STEENWIJK@DELPHY.NL 

FOTO'S DELPHY 

Malu is nog niet zo lang geleden gestart als onderzoeker bij team 

bloembollen. Ze is zeer welkom, want er is veel onderzoek te doen 

in deze sector. Malu: ‘Ik kom uit een andere hoek, mijn master 

volgde ik in biomolucular sciences en mijn stage liep ik in een lab. 

Ik startte met een bachelor biomedische wetenschappen. Ik wilde 

verbreden en kreeg plantenvakken. Ik schreef een paper met als 

onderwerp fosfaatsignalering in planten en toen wist ik het zeker: 

ik wil in mijn baan onderzoek en planten combineren. Ik heb geluk 

gehad dat ik bij Delphy terecht kwam: daar kan ik onderzoek direct 

toepassen in de praktijk.’ Dat is je werk. Waar loop je nog meer 

warm voor? Malu: ‘Ik heb altijd veel gehockeyd, tijdens mijn studie 

en nu nog steeds. Ik hou van sporten, koken en lekker eten. Het 

liefst gecombineerd, zoals een hike doen tijdens een wijnreis’.

De link tussen werk en privé

Malu: ‘Organiseren en plannen heb ik geleerd tijdens mijn 

studietijd, waar ik veel commissiewerk deed. Die ervaring kan ik 

heel goed in mijn werk gebruiken. Planten heb ik altijd boeiend 

gevonden. Ik had nooit gedacht dat planten een rol zouden 

kunnen spelen in mijn carrière, maar mijn ‘plantenkant’ heeft 

gewonnen! Ik ben enorm op mijn plek bij Delphy. Een baan in een 

lab lag voor de hand, maar dit past beter bij mij.’

Wat denk je op maandagochtend?

‘Er is veel te doen, spannend!’ Na een paar uur ben ik wel weer 

up-to-date, er komt veel op je af, de dagen gaan snel. Een beetje 

druk zijn, dat vind ik leuk.’

En wat denk je op vrijdagmiddag?

‘Op vrijdagmiddag kijk ik met een voldaan gevoel terug op de week. 

Nieuwe dingen opgezet, een stuk verder gekomen: dan kan ik lekker 

weekend houden. Resetten en op maandag weer vers beginnen.’ 

''Een baan in een lab  
lag voor de hand,  
maar dit past beter bij mij.’'
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''Een baan in een lab  
lag voor de hand,  
maar dit past beter bij mij.’'

‘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!



OPLOSSING DE Delphy 3

foto 1 / aardappel

foto 2 / ui

foto 3 / pompoen

foto 4 / aardbei
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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. 
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