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DE Delphy
Ons eerste magazine

 V FOTO ASAP PHOTOGRAPHY 

Inmiddels heten we ruim twee jaar ‘Delphy’. Een nieuwe bedrijfs-

naam is een grote verandering (en wat ons betreft eenmalig)! 

De wereld verandert
De wereld waarin u en wij actief zijn blijft wél voortdurend veran-

deren. Schaalvergroting, digitalisering, duurzaam telen en vele 

andere ontwikkelingen van bedrijven geeft de sector steeds 

een nieuw gezicht. Deze ontwikkelingen worden onder andere 

mogelijk gemaakt door technologische innovaties. Dat is ook het 

werkveld van Delphy. Continu zetten wij vernieuwende en eigen-

tijdse kennisdiensten in de markt. Onze activiteiten richten zich op 

advies, onderzoek en projecten, zowel in Nederland als daarbuiten. 

Onze 220 Delphy adviseurs en onderzoekers zijn de sparring 

partner van onze relaties in hun streven een hoogwaardig product 

te leveren. Daar creëren wij onze meerwaarde. 

Kennis verandert mee
De behoefte aan het opzetten van innovatieprojecten neemt toe. 

Daardoor verandert de kennisvraag. Van onze adviseurs wordt 

verwacht dat zij naast teeltvraagstukken ook meedenken over stra-

tegische ontwikkelingen. Er wordt meer specialisme gevraagd, het 

speelveld waarop de adviseur opereert wordt groter.

Klanten en planten
Door onafhankelijk advies, training, onderzoek en demodagen 

passen we kennis toe in de specifieke situatie van onze relaties. 

De gedeelde passie voor planten en het persoonlijke contact met 

onze klanten op basis van onderling vertrouwen, maken een goede 

samenwerking mogelijk. Onze ambitie is het succes van de teler. 

DE Delphy
De breedte van ons werkterrein, ‘Worldwide expertise for food 

& flowers’, willen we in de uitgaves van “DE Delphy” onder de 

aandacht brengen. In deze eerste uitgave een greep uit de verschil-

lende vernieuwende activiteiten die Delphy voor diverse opdracht-

gevers uitvoert. Al deze activiteiten hebben betrekking op onze 

kernactiviteit: het ontwikkelen en implementeren van kennis. We 

zijn er trots op dat we voor onze vele relaties een kennispartner 

mogen zijn.

Ik wens u veel leesplezier. 

Jacco van der Wekken, directeur

Reageren op DE Delphy? magazine@delphy.nl  

COLUMN JACCO VAN DER WEKKEN
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Kennisontwikkeling als levensader 
Kennisontwikkeling is noodzaak, voor telers, leverancier én ook 

voor Delphy zelf. Worldwide Expertise for Food & Flowers waar-

maken en onderhouden: dat kan niet zonder deze kennis te 

ontwikkelen. En kennis ontwikkelen, dat kun je niet in je eentje.

Kennisontwikkeling is onze levensader, vanwege uw vraag naar 

nieuwe kennis, nieuwe teeltmethoden, advies in bemesting, 

gewasbescherming, klimaat, mechanisatie etc. Deze kennis is 

plant- en teeltgericht, maar omvat ook kennis van softwareappli-

caties, irrigatiesystemen, klimaatbeheersing en digitalisering van de 

teelt. Wij kunnen dat niet alleen, omdat niemand alle kennis kan 

hebben of bedenken. 

Onderzoekslocaties 
Voor de ontwikkeling van kennis investeert Delphy volop in eigen 

onderzoekslocaties: voor boomteelt, akkerbouw, zachtfruit, glastuin-

bouw. Deze onderzoekslocaties zijn de basis voor praktische kennis-

ontwikkeling en demonstratie. Nieuwe technologie leren toepassen, 

ervaren hoe het gewas reageert en met telers daadwerkelijk het 

effect beoordelen is essentieel voor toepassing van nieuwe kennis. 

Demodagen 
Demodagen die wij organiseren op de onderzoekslocaties spelen 

een grote rol in de overdracht van kennis. Op onze Uiendag, 

Peendag, International Soft Fruit Conference, het EnergiekEvent 

glastuinbouw, Aardbeiendemodag, Open Dag Boomkwekerij en de 

vele andere demodagen worden proefresultaten bekeken, kennis 

gedeeld en het netwerk versterkt.

Niet alleen!
Op de diverse locaties ontwikkelen we voor én met onze partners 

zoals toeleveranciers, telers en financiers. Daardoor sluit dit prak-

tijkonderzoek direct aan bij uw dagelijkse praktijk. U draagt nieuwe 

ideeën, producten of innovaties aan. Delphy initieert, ontwikkelt 

door, werkt uit en past toe. En, er ontstaan weer nieuwe ideeën. 

Zie daar de voortgaande beweging in kennis ontwikkelen die we in 

onze ‘Kenniscirkel’ hebben weergegeven. 

En de toekomst?
Investeren in onderzoekslocaties
Wij investeren voortdurend in onderzoekslocaties om aansluiting 

te blijven houden bij de vraag van de teler. Team Boomteelt bouwt 

een nieuwe onderzoekslocatie in Boskoop, met kas en container-

velden. Delphy Improvement Centre bouwt hoogwaardige onder-

zoekscellen voor toepassing in licht- en klimaatonderzoek en de 

nieuwe toepassing vertical farming. 

Investeren in digitale ontwikkelingen: Delphy Digital
U herkent het wel; alles gaat digitaal. Dit betekent ook voor ons: 

werk aan de winkel. Daarom hebben we ‘Delphy Digital’ opgericht. 

Gesteund door de sectoren akkerbouw, open tuinbouw en glas-

tuinbouw, richt Delphy Digital zich op digitale ontwikkelingen en 

toepassingen in de breedste zin van het woord. Hyperspectraalca-

mera’s, bodemkaarten, drones, kunstmatige intelligentie, groei- en 

klimaatmodellen, databases: Delphy Digital beoordeelt en ontwik-

kelt mogelijke toepassingen.

De kern van Delphy: kennis 
ontwikkelen en implementeren
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Kennisimplementatie is ons doel 
Implementatie, dat betekent: het proces- of planmatig invoeren van 

een verandering of vernieuwing. Dat is precies het doel van Delphy. 

De rijke historie van Delphy heeft gezorgd voor veel ervaring bij onze 

teeltspecialisten, adviseurs en trainers. Naast de praktijkervaringen 

ontwikkelen we ook kennis door onderzoek van anderen of onszelf. 

Het is deze combinatie van kennis en ervaring die we implemen-

teren in uw specifieke situatie, met als doel dat u daarvan profiteert. 

Specialisten met passie
Het kenmerk van een specialist? Graag bezig zijn met zijn passie, 

zijn specialisme, zijn overtuiging. Dit tekent de teeltspecialisten en 

adviseurs van Delphy: in hun werk delen zij hun passie. Zij dragen 

bij aan uw onderneming door adviesbezoeken, overleg, een trai-

ning of cursus, via de Actua, nieuwsbrief of demodag. 

Er zijn ook digitale vormen van kennisdeling of advies; kennis gevat in 

groei- of beslissingsmodellen, projectontwikkeling, teeltmonitoring en 

noem maar op. Voor een specialist is niets mooier dan te ervaren dat 

zijn kennis gebruikt wordt en u tevreden bent. Daar ligt een persoon-

lijke relatie als basis, een relatie die wij waarderen en respecteren. 

Kennis toepassen
Kennis toepasbaar maken is ons doel, maar hoe? Van oudsher 

doen we dat door het bezoek van onze adviseur op uw bedrijf. 

Samen beoordeelt u gewas en teelt, analyseert u waar optimalisatie 

mogelijk is. Dat is echter niet de enige vorm van kennis toepasbaar 

maken. Wij bieden bedrijfs- of teeltgerichte (maatwerk)trainingen, 

kunnen nieuwe teeltconcepten implementeren of bijdragen aan 

projectontwikkeling. 

Internationaal doen wij aan (turnkey) projectontwikkeling en 

nemen we de verantwoordelijkheid bij het operationeel manage-

ment van die projecten. De wereld verandert, de vraag verandert 

en daarmee verandert ook het toepassen van kennis. Die ontwikke-

ling stopt niet en lijkt zelfs te versnellen.

En de toekomst?
Wordt alles digitaal?
In de wereld wordt alles digitaal. Geldt dat ook voor het delen 

en toepassen van kennis? Bij Delphy werken we aan het gebruik 

van digitale middelen, zoals groei- en beslissingsmodellen. Onze 

adviseurs maken in hun advies gebruik van de actuele digitale 

mogelijkheden. Er komt veel data beschikbaar via bodemkaarten, 

weerstations, gewasmonitoring, oogst- en sorteermachines, 

klimaatcomputers, steeds meer sensoren. 

Met elkaar staan we voor de uitdaging om deze data beschikbaar 

te maken, juist te analyseren en daaruit het juiste advies bepalen. 

Wij werken hier intensief aan – daar gaat u zeker nog van horen.  

Kennis

Partners

Kennis- 
ontwikkeling

Kennis-
implementatie

Kenniscirkel: de voortdurende wisselwerking in ontwikkelen van 

kennis (voor en met u), samen toepassen en weer verder leren en 

ontwikkelen (voor u én voor onszelf): een opwaartse kennisspiraal. 
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UIT DE SECTOR AKKERBOUW

Onderweg met 
grote klanten
Een grote klant in de akkerbouw,  
dat kan twee dingen betekenen: 
een klant met veel hectares, of een  
klant met een heel intensief bedrijf.
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 V BIJDRAGE: PAUL HOOIJMAN, AKKERBOUW NOORDWEST- 

NEDERLAND, M 06 51 25 98 97 - E P.HOOIJMAN@DELPHY.NL, 

FOTO'S DELPHY

Een grote klant met een intensief bedrijf
Een intensief bedrijf is een klant met bijvoorbeeld 180 ha en 6 

gewassen in een intensieve rotatie. Op zo’n bedrijf is het jaar-

rond druk. Er zijn uiteenlopende gewassen: pootaardappelen, 

consumptieaardappelen, zaaiuien, witlof, suikerbieten, winter-

peen. Dat levert heel veel aandachtspunten op. De adviseur moet 

heel alert zijn. Is de teler druk met de pootaardappelen, dan 

vraagt de adviseur aandacht voor de witlof. Op zo’n bedrijf zijn 

enorm veel ins en outs. Veel land wordt gehuurd en daardoor 

zijn er veel verschillen in bodemstructuur, groeiomstandigheden, 

aaltjes, contacten met diverse handelshuizen. De adviseur onder-

steunt bij het inschatten van de risico’s. Paul Hooijman: ‘Onze 

adviseurs ondersteunen de teler op alle fronten. Gewasbescher-

ming, wetgeving, het gewas monitoren, de totale bedrijfsvoering. 

De adviseur denkt hierin mee met de teler, omdat er zo veel 

verschillende aandachtspunten zijn.

Een grote klant met veel hectares
Bij grote klanten met veel hectares, bijvoorbeeld 1500, spelen heel 

andere vraagstukken. Hier geldt de wet van de grote getallen. Om 

rendement te realiseren gaat de discussie over ‘wat is nodig voor 

de teelt en wat niet?’. Een kilo stikstof meer of minder per hectare 

maakt veel verschil. Onmisbaar bij grote bedrijven is een goede 

planning. Paul: ‘We maken een jaarplanning en kijken steeds of 

deze nog uitvoerbaar is. Door de omvang van deze bedrijven kun 

je niet snel reageren.’ 

Omdat deze bedrijven verschillende mensen in dienst hebben 

(voor de teelt, de mechanisatie, administratie etc.) is communicatie 

erg belangrijk, zeker in drukke tijden. Paul: ‘Communicatie, plan-

ning en mechanisatie zijn nodig om efficiënt te telen. Beslissingen 

hebben impact. Je kunt niet snel bijsturen, alles is groot, ver, divers. 

Dat betekent een heel andere manier van adviseren.’  



8  DE Delphy  oktober 2018

DELPHY IMPROVEMENT CENTRE 

Delphy  
Improvement  

Centre is 
toekomstgericht 

Delphy Improvement Centre is onze 
onderzoekslocatie voor de glastuin-
bouw. Daar ontwikkelt Delphy teelt-

concepten (gebaseerd op de vraag van 
telers) en concepten die aansluiten bij 
doelstellingen voor de toekomst. Een 
belangrijke doelstelling binnen glas-

tuinbouw is het fossielvrij kunnen 
telen, dus zonder gebruik van aardgas. 

Verschillende projecten binnen het 
Improvement Centre zijn daar op 

gericht en deze worden uitgevoerd in 
opdracht van Kas als Energiebron.
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 V BIJDRAGE: AAD VAN DEN BERG, DELPHY IMPROVEMENT 

CENTRE, M 06 41 90 05 75 - E A.VANDENBERG@DELPHY.NL 

FOTO DELPHY

Telers zijn betrokken
Bij de conceptontwikkeling betrekken we kennis uit de 

breedte van de glastuinbouw, van toeleveranciers, resultaten 

uit onderzoek van Wageningen UR, telers en adviseurs. We 

ontwikkelen goeddoordachte, nieuwe teeltconcepten, waarin 

nieuwe technologie wordt toegepast en getoetst: LED-belich-

ting, koeling en ontvochtiging, diffuus glas en schermtech-

nieken. We betrekken telers bij het concept en de uitvoering. 

De resultaten kunnen direct in de praktijk worden toegepast. 

Een voorbeeld(ig) project: ‘De Perfecte Roos’
‘De Perfecte Roos’ is een goed voorbeeld van een project. 

Aanvankelijke opgezet voor twee jaar en inmiddels op verzoek 

van telers, toeleveranciers en financiers begonnen aan het 

zesde onderzoeksjaar. In een voortdurende wisselwer-

king ontwikkelen we kennis voor de teler en partners: een 

opwaartse kennisspiraal. 

Een leerproject van en voor telers
De vele ontwikkelingen maken van ‘De Perfecte Roos’ een 

echt leerproject van en voor telers. En het resultaat? We 

kunnen stellen dat het ‘oogsten’ van energie al voldoende is 

om de kas, met toepassing van een warmtepomp, voldoende 

op te warmen. Alle belichting is LED; energie-efficiënt en 

gebruikmakend van groene stroom. Daarmee is (nu al) een 

teelt bereikt die zonder gas geteeld kan worden en die draait 

op uitsluitend groene stroom. De CO₂ die gebruikt wordt 

komt van OCAP en dat is (nog) niet op alle plaatsen in Neder-

land beschikbaar. Dit laatste zet een rem op de versnelling om 

zonder aardgas te gaan telen. 

Toekomstgericht
Delphy Improvement Centre blijft door jaarlijkse aanpassingen 

een state-of-the-art onderzoekslocatie. Onze kassen zijn 

geschikt voor toekomstgerichte proeven, zoals emissievrij en 

zonder aardgas telen in de glastuinbouw.  

Stappen in het 

project

• Start met diffuus 

glas voor minder 

direct licht op de 

rozen.

• Maximale toepas-

sing energie-

schermen voor 

vermindering van 

gasverbruik en 

gedeeltelijk belicht 

met LED. 

• Inzet van koeling 

om energie middels 

opgewarmd 

water uit de kas te 

‘oogsten’ en weer 

in te zetten voor 

verwarming. 

• Koelen om door 

condensatie te 

ontvochtigen. 

• Overgang naar 

100% LED belich-

ting.

• Ontwikkeling van 

het juiste lichtspec-

trum, met aanvul-

lend onderzoek 

door Wageningen 

UR en Philips.
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UIT DE SECTOR BOOMTEELT

Nieuwbouw  
onderzoeks-

locatie Delphy 
Boomteelt 

René van Tol: ‘Delphy 
investeert in eigen onder-
zoekslocaties. Voor boom-
teelt wordt een nieuwe 
onderzoekslocatie aange-
legd op 2,7 ha grond.' 
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 V BIJDRAGE: RENÉ VAN TOL, BOOMTEELT EN VASTEPLANTENTEELT  

M 06 20 39 82 56 - E R.VANTOL@DELPHY.NL, FOTO'S DELPHY

De locatie is de Dijkgraafweg in Hazerswoude-Dorp, een belangrijk 

centrum van de boomkwekerijsector. Op de onderzoekslocatie 

komt glasopstand, verdeeld in kleinere vakken. Er komen contai-

nervelden en vollegrondsvelden.

Welke proeven?
René van Tol: ‘Nieuwe teeltmethodes, nieuwe gewasbescher-

mingsmiddelen, onkruidbestrijding, afdekmaterialen, bemestings-

methodieken en innovatieve technieken worden op de nieuwe 

onderzoekslocatie ontwikkeld en onderzocht. Er komt bijvoorbeeld 

een proef met specifieke aanvulgrond met een laag fosfaatge-

halte en minder vervuilende nutriënten. Belangrijk bij alle proeven 

is duurzaamheid en de inzet van zo min mogelijk chemische 

middelen.‘

Proef aanvragen? Dat kan!
Opdrachtgevers zijn telersgroepen, fabrikanten, projectorganisaties. 

Telers zelf aan zet: dat is de toekomst. Onderzoek wordt bedacht 

door telers in samenwerking met de onderzoekers en adviseurs. 

De deelnemers hebben direct toegang tot de resultaten. René: ‘Wij 

creëren een praktijksituatie. Ons onderzoek wordt uitgevoerd in 

omstandigheden die gelijk zijn aan de dagelijkse praktijk.’ 

Over de bouw
De bouw van de proeflocatie is al een onderzoek op zich door 

de toepassing van bijvoorbeeld een zo energieneutraal mogelijke 

bouw. In 2020 is de nieuwe proeflocatie operationeel!  

Wilt u ook een 
proef aanvragen, 

benader dan 
team boomteelt
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UIT DE SECTOR BLOEMBOLLEN

Klimaat-
kast: proef 

met aaltjes-
bestrijding in 

bloembollen 
Om aaltjes en schimmels 

in bloembollen te bestrijden 
worden deze vaak ‘gekookt’. 

Een alternatief voor deze 
methode is behandeling met 

hete lucht. Team bloembollen 
heeft hiervoor in een speciaal 

voor Delphy ontwikkelde 
klimaatkast een ‘heetstook-

proef’ opgezet. 
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 V BIJDRAGE: MARC VAN DER NIET, BLOEMBOLLEN EN BOLBLOEMEN 

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

De werking
In de klimaatkast wordt de temperatuur voorgeprogrammeerd. 

Deze stijgt bijvoorbeeld met één graad per uur naar de gewenste 

bestrijdingstemperatuur, blijft dan twee dagen stabiel en daalt weer 

in één uur tijd naar 25 graden. Dit jaar zijn er proeven met narcis, 

allium, tulp, lelies en muscari. Wat is het voordeel van heetstook? 

Marc van der Niet: ‘In de huidige praktijk worden aaltjes in bloem-

bollen bestreden door een warmwaterbehandeling uit te voeren. 

Aan het waterbad worden fungiciden toegevoegd. Het nadeel 

is dat via het waterbad virussen, bacteriën en schimmelsporen 

gemakkelijk worden verspreid. Hete lucht blijft schoon en kan 

bovendien een veel groter volume tegelijkertijd behandelen’ 

Van klimaatkas naar het proefveld
Het idee van de klimaatkast ontstond door steeds meer vraag 

om onderzoek naar heteluchtbehandelingen op kleine schaal ter 

vervanging van de warmwaterbehandeling. Het onderzoek naar 

een strategie van heteluchtbehandelingen wordt betaald met 

behulp van onder andere kwekersfondsen en onderzoeksubsidies 

Zo worden bijvoorbeeld de uitkomsten van het narcissenonder-

zoek gedeeld met de leden van het onderzoeksfonds ‘het nieuwe 

koken van narcissen’ van de KAVB. De bollen uit de proef worden 

dit najaar op 84 proefveldjes uitgeplant en voorjaar 2019 wordt 

duidelijk hoe het gewas erbij staat. Marc: ‘We willen graag weten of 

deze behandeling invloed heeft op de opbrengst en kwaliteit.’ 

Van proef naar praktijk
Hoe gaat deze methode er in de praktijk uitzien? Marc: ‘Cellen bij 

de teler kunnen op dezelfde manier werken als de klimaatkast in de 

proef. Als je celtechniek goed in de vingers hebt kun je de tempe-

ratuur op tienden van graden afstellen. Die subtiele instelling is ook 

nodig, omdat de scheidslijn tussen bestrijding van de aaltjes en 

schade aan de bol heel dun is.’  
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Druppelirrigatie
Met de deur in huis:  
druppelirrigatie werkt.  
Een stabiel groeiend  
gewas vertaalt zich  
in mooie opbrengst.  
Het resultaat:  
een groter en  
uniformer product.

Resultaat ZONDER druppelirrigatie Resultaat MET druppelirrigatie



15

 V BIJDRAGE: JACOB DOGTEROM, PROJECTEN EN INNOVATIES 

M 06 53 38 95 07 - E J.DOGTEROM@DELPHY.NL, FOTO'S DELPHY

Druppelirrigatie voor open teelten
Het idee van druppelirrigatie wordt veel gebruikt in de glastuin-

bouw. Er worden slangen uitgerold in het gewas en iedere plant 

krijgt druppelsgewijs vocht. Delphy heeft dit systeem samen met 

partners vertaald naar de open teelten. Op dit moment worden 

proeven uitgevoerd in pootaardappelen, consumptieaardappelen, 

lelie en pioenroos. In het project zijn ondernemers betrokken. 

Jacob Dogterom: ‘Voor Delphy was het een voorwaarde om de 

ervaringen en ideeën van telers in de praktijk mee te nemen.’ De 

resultaten van de proeven komen ten goede aan de gehele sector.

Waarom?
Achterliggende gedachte is dat door de klimaatverandering water 

geld zal gaan kosten of beperkter beschikbaar zal zijn. Druppelirri-

gatie is een vorm van precisielandbouw: water komt precies in de 

juiste hoeveelheid, op het juiste moment en op de juiste plek aan. 

Jacob: ‘Doordat je druppelt en niet ‘haspelt’ houd je het gewas 

droog en heb je minder last van infectieziektes. En het kost minder 

water.’

Andere voordelen
Er zijn nog meer voordelen van druppelirrigatie. Het kan ingezet 

worden als nachtvorstbestrijding in lelie. Als het gaat vriezen geef je 

water waardoor de grond om de plant net voldoende opwarmt om 

te voorkomen dat de plant bevriest. Een ander effect is dat schurft 

in pootgoed minder kans krijgt. Druppelirrigatie houdt de bodem 

vochtiger waardoor de infiltratiecapaciteit van de bodem beter is 

bij hoosbuien. En tot slot: druppelirrigatie verlaagt in de zomer de 

bodemtemperatuur met ongeveer 4 graden. Een sprekend voor-

beeld, met de zomer van 2018 in gedachten. 

Druppelirrigatie als transportsysteem van middelen
Gaandeweg ontstond het idee om ook gewasbeschermingsmid-

delen, biostimulanten en bemesting toe te dienen via die slange-

tjes. Dit is heel efficiënt: maatwerk voor iedere plant, geen emissie 

van meststoffen en geen afspoeling. Dit betekent winst voor de 

teler en winst voor het milieu.

Wat is de rol van Delphy?
Delphy initieert en organiseert innovatieve projecten met onderne-

mers, onderzoekers, adviseurs en toeleveranciers. Het doel is om 

kennis te ontwikkelen waarmee de ondernemer in zijn dagelijkse 

bedrijfsvoering aan de slag kan. Jacob: ‘Als ondernemers aangeven 

dat het echt werkt, dat hebben we ons doel bereikt.’  
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UIT DE SECTOR ZACHTFRUIT

Samen 
werken aan 
de toekomst 

houtig  
kleinfruit 

 V BIJDRAGE: WILLEM VAN ELDIK, HOUTIG KLEINFRUIT 

M 06 53 37 45 38 - E W.VANELDIK@DELPHY.NL, FOTO'S DELPHY

Van vollegrond naar substraat
De teelt van zachtfruit in Nederland is zo goed als grondvrij. 

Er wordt geteeld op substraat en in tunnels of onder glas, met 

als voordeel betere controle van waterkwaliteit en emissie van 

voedingstoffen en gewasbeschermingsmiddelen. In het buitenland 

wordt nog veel in de volle grond geteeld. Willem van Eldik, teeltad-

viseur houtig kleinfruit, begeleidt veel (buitenlandse) telers door 

de jaren heen met het maken van de stap van vollegrondsteelt 

naar beschermde beschermde teelt, of zelfs naar een verwarmde 

glasteelt. Willem: ‘In vijf jaar tijd heb ik een Duitse teler met 80% 

vollegrondsteelt begeleid naar 90% van zijn teelt in tunnels en op 

substraat. De volgende stap is dat we een kas gaan bouwen, dan 

kan hij zijn teelt vervroegen en verlaten. Hij gaat dan klantgericht 

produceren van april tot december.’ 
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Van A tot Z
Voor het maken van zulke stappen is veel kennis nodig. Willem: 

‘Mijn eerste vraag is altijd: Hoe denk je je bedrijf voort te zetten?  

We kijken samen met de teler naar de toekomst. Stapsgewijs gaan 

we van de teelt op substraat naar beschermde teelt in tunnels. 

Onderwerpen als ras, planten, klimaat, bemesting, welke unit, 

welke software, bouw, inkoop van energie: het programma wordt 

van A tot Z doorgesproken.’

Vertrouwen
Hoe krijgt een klant vertrouwen in je? Willem: ‘Onze adviezen zijn 

onderbouwd, voorzien van referentiepunten. De ervaringen van 

het hele team worden gedeeld en ingezet. Klanten weten dat. Zelfs 

vanuit Marokko komt de adviesvraag.’  

'Welke software, bouw, inkoop 
van energie: het programma 

wordt van A tot Z doorgesproken'



*Tijdens een hackathon bedenken kleine groepen creatieve ICT-oplos-

singen voor alledaagse problemen.

Meer informatie: www.autonomousgreenhouses.com
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UIT DE SECTOR DELPHY DIGTAL

Delphy 
Digital gaat 

de uitdaging 
aan in de 

Autonomous 
Greenhouse 

Challenge 

Tijdens een 24 uur durende 
hackaton*, uitgeschreven door 
Wageningen UR en Tencent, 
bemachtigde Delphy één van de 
vijf startbewijzen voor de Interna-
tionale Autonomous Greenhouse 
Challenge. De deelnemende 
teams en softwarebedrijven 
komen vanuit de hele wereld. Van 
de 14 deelnemende teams werd 
het Delphy team ‘The Croperators’ 
geselecteerd voor deelname  

 V BIJDRAGE: KLAAS VAN EGMOND, TEELT ENGINEER DELPHY DIGITAL  

M 06 41 90 05 72 - E K.VANEGMOND@DELPHY.NL, FOTO'S KAS TUIN-

BOUWCOMMUNICATIE

Doel van de challenge
Vanaf half augustus sturen de vijf teams, elk in een eigen kas, een 

komkommerteelt aan door de inzet van sensortechnologie, kunst-

matige intelligentie, QMS groeimodellen en QMS dashboards. De 

deelnemers van elk team gaan op afstand een zo goed mogelijk 

resultaat realiseren zonder zelf in de kas te komen. Er wordt zo min 

mogelijk water, voedingsstoffen en energie ingezet.
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The Croperators
Onder de naam ‘The Croperators’ vormt Delphy Digital een 

team met studenten, een mix van teeltadviseurs en software 

ontwikkelaars met daarbij data scientists en energieadviseurs van 

AgroEnergy . Klaas van Egmond, teelt engineer bij Delphy, is de 

teamleider. ‘We zetten onze praktische teeltkennis in om het gat te 

dichten tussen software en de praktijk. We ontwikkelen zelflerende 

software die klimaat- en gewasdata analyseert en daaruit parame-

ters voor het management levert.’

Hoe werkt het?
Via de klimaatcomputer worden temperatuur, belichting, scher-

ming, watergift etc. geregeld. De zelflerende software verwerkt de 

resultaten van de klimaatcomputer en bepaalt voor de volgende 

vijf minuten de regel- en stuurparameters. De teeltexpert beoor-

deelt dit dagelijks en accepteert of stuurt bij. De software verwerkt 

de respons en past de instellingen in de klimaatcomputer aan. 

De gewas- en oogstregistraties worden in het QMS groeimodel 

verwerkt en dit levert de parameters op voor de gewashande-

lingen. Deze laatste worden dagelijks doorgegeven voor uitvoering 

door medewerkers van Wageningen UR in de kas.

Op 7 december is de laatste oogst; de winnaar wordt half 

december bekendgemaakt. 

Waarom doet Delphy mee?
Klaas van Egmond: “Natuurlijk willen we deze uitdaging winnen. 

Maar voor ons is het nog veel belangrijker om kennis te ontwikkelen. 

Software is een middel om het beoordelen van gewas en klimaat 

te objectiveren. Met objectieve data wordt het mogelijk kunstma-

tige intelligentie in te zetten voor het managen van een teelt. Onze 

kennis van de dagelijkse praktijk, verwerkt in de software, neemt de 

terugkerende adviezen over, waardoor we intensiever en strategi-

scher kunnen gaan adviseren. Op langere termijn zal deze techniek 

een deel van de rol van een teler gaan invullen.”

In het volgende nummer van DE Delphy leest u de resultaten van de 

challenge!  

'Natuurlijk willen we 
deze uitdaging winnen.

Maar voor ons is het 
nog veel belangrijker 

om kennis te 
ontwikkelen!'
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UIT DE SECTOR PADDENSTOELEN

Nieuw: Online cursus 
paddenstoelenteelt 
Paddenstoelen worden wereldwijd geteeld. De kennis 
van de teelt is minder goed verspreid: die bevindt zich 
vooral in Nederland. HAS Den Bosch, Mushroom Valley 
en Delphy hebben daar iets op gevonden. Voor wereld-
wijd geïnteresseerden in de paddenstoelenteelt is een 
online cursus ontwikkeld.  
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 V BIJDRAGE: NIEK DE LIGT, TRAINER PADDENSTOELEN  

M 06 26 54 44 12 - E N.DELIGT@DELPHY.NL, FOTO'S DELPHY

Online paddenstoelenkennis
De cursus bevat niet alleen leerstof, maar ook films, artikelen, 

presentaties, onderzoeksvragen. De afsluitende opdracht is: voer 

je eigen teeltcyclus in. Samen met de docenten wordt gekeken 

naar de teeltvariabelen. Je eigen teelt als lesmateriaal, daar gaat het 

onderwerp wel van leven! 

Onderwerpen genoeg
Niek de Ligt is een van de docenten die het online cursusmateriaal 

ontwikkelt. Niek: ‘Er zijn ongelooflijk veel onderwerpen. Teeltcy-

clus, grondstoffen, compostering, dekaarde, broed, supplementen, 

teelt, luchtbehandeling en klimaat, teelt, oogst, hygiëne. In totaal 

zijn het acht modules van drie uur. Intensief, maar prachtig om te 

ontwikkelen en te organiseren!’ 

Wereldwijde kennisoverdracht
De cursisten, afkomstig uit alle delen van de wereld zijn enthou-

siast. Niek: ‘Door de cursus online aan te bieden hebben we onbe-

perkt bereik. Voorheen kwam de teeltleider van een groot bedrijf 

naar Nederland om een training te volgen. Voor de telers die hij in 

dienst had, vaak meer dan tien, was het te duur om naar Nederland 

te gaan. Deze online cursus bereikt iedereen.’  

De online cursus mushrooms is bestemd 

voor iedereen (wereldwijd) die betrokken 

is bij de productie van paddenstoelen 

en meer wil weten over alle aspecten 

van de productie van champignons: 

compostering, teelt, oogst en het 

managen van een champignonbedrijf.
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UIT DE SECTOR BIOLOGISCHE LANDBOUW

(In) het hart van de  
biologische 

akkerbouw en 
vollegronds-

groententeelt
De dagelijkse praktijk van de biolo-

gische teler, daar ligt het hart van de 
Delphy-adviseurs in de biologische 
landbouw. Dagelijks ondersteunen 

zij biologische telers bij de teelt 
en bewaring van hun producten. 
Nieuwe kennis wordt ontwikkeld 
en bestaande kennis toepasbaar 

gemaakt voor de biologische teelt.
 V BIJDRAGE: MARC VERSPRILLE, BIOLOGISCHE AKKERBOUW  

EN VOLLEGRONDSGROENTEN, M 06 53 42 72 42 

E M.VERSPRILLE@DELPHY.NL, FOTO'S DELPHY

Er zijn veel initiatieven om de grote hoeveelheid kennis zijn 

bestemming te laten vinden. Enkele voorbeelden:

Biotechniekdag: kennisupdate
In Tollebeek organiseren we sinds 2016 de Biotechniekdag. En met 

succes! Ruim 600 biotelers uit binnen- en buitenland bezoeken dit 

evenement. Centraal staan de innovaties in de specifieke techniek 

voor de biologische akkerbouw- en vollegrondsgroententeelt. De 

biotechniekdag is een ontmoetingsplaats én een kennisupdate 

voor biologische telers. 
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Biologische Peenacademie: samen weet je meer!
De Peenacademie in Flevoland wil de kennisoverdracht en kenni-

suitwisseling tussen telers bevorderen met als doel de teelt van 

peen te perfectioneren en rendabel te krijgen of te houden. 

De biologische peentelers binnen deze Peenacademie bezoeken 

elkaars bedrijven, bekijken de teelt, vergelijken en denken na over 

de aanpak van problemen. De gezamenlijke opvatting is: samen 

weet je meer. Onderwerpen worden ingebracht vanuit studie-

groepen en gezamenlijk uitgediept in de vorm van een workshop, 

excursie of themabijeenkomst.

Welkom in het Biocafé!
Geïnteresseerd in biologische 

landbouw? Kom dan naar het 

Biocafé! (Bijna) iedere eerste 

woensdag van de maand om 

20:00 uur in café ‘De Huijs-

kamer’ in Swifterbant. We 

discussiëren precies één uur 

over allerlei teelttechnische 

onderwerpen en daarna is er 

tijd voor ontmoeting en een 

drankje. 

Check vooraf of het doorgaat bij 

Marc Versprille,  

m.versprille@delphy.nl.  



24  DE Delphy  oktober 2018

UIT DE SECTOR AKKERBOUW

QMS Bladsap: 
meer  

informatie 
over uw 

gewas
Kennis van het perceel is 

essentieel voor iedere teelt. 
Dat geldt zeker ook voor de 

teelt van zetmeelaardap-
pelen. De bodem waarin het 

gewas groeit is ook de bodem 
onder het bestaan van de 

akkerbouwer. Om die reden 
heeft Delphy QMS bladsap 

akkerbouw ontwikkeld.
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 V BIJDRAGE: HAN KAMMER, AKKERBOUW NOORDOOST- NEDERLAND  

M 06 26 54 43 46 - E H.KAMMER@DELPHY.NL, FOTO'S DELPHY

Hoe werkt het?
De ondernemer stuurt regelmatig bladeren van aardappelplanten 

op naar een onderzoekscentrum voor bladsapmetingen. Daar 

wordt de actuele opname van voedingsstoffen in de plant geanaly-

seerd. Delphy-adviseurs verwerken deze uitkomsten in het Quality 

Monitoring System (QMS). De waarden van de actuele meting 

worden vergeleken met de normlijn. Op basis hiervan stelt de advi-

seur een op maat bemestingsadvies vast.

Wat heeft de ondernemer er aan?
De ondernemer krijgt een nog beter beeld van de groei op zijn 

percelen. Is er een gebrek, bijvoorbeeld aan kali, dan blijkt dat uit 

de bemonstering maar liefst twee weken eerder dan dat het zicht-

baar is in het gewas. De bladbemonstering heeft dus een grote 

voorspellende waarde. En: op tijd bijsturen betekent doorgaans 

een hogere opbrengst. 

Wie er eenmaal aan begint, blijft meedoen
Ondernemers die eenmaal begonnen zijn met bladsapmetingen 

blijven dat jaarlijks doen. Het is een vorm van controle: ‘wat ik doe, 

heeft dat het gewenste effect op de plant?’. Meer informatie leidt 

tot gerichte maatregelen. De grond wordt weerbaarder, en dat 

vertaalt zich in een weerbaarder gewas. Zeker bij extreme weers-

omstandigheden kan dit het verschil maken.  

'Bladbemonstering 
heeft een grote 

voorspellende waarde'
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In Zundert runt Michel de Meijer 
zijn aardbeienbedrijf. 
Klaas Walraven is zijn adviseur voor teelt
en strategie. 

 V FOTO ASAP PHOTOGRAPHY
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KLANT AAN HET WOORD

Aardbeienbedrijf Michel de Meijer
groepen, toeleveranciers. Mijn adviseur 

komt op bedrijven die ervaring hebben met 

andere rassen, hij is ook hierin mijn spar-

ring partner.’

Wat betekent je adviseur voor je?
Michel: ‘Klaas adviseert ons in alle aspecten 

van het bedrijf. Niet alleen de teelt maar 

ook op strategisch niveau. Iedere twee 

weken komt hij op ons bedrijf. We kijken 

hoe het gewas erbij staat, of de bemesting 

voldoet, scouten ziekten en plagen. Dan 

gaan we naar de kantine, kop koffie erbij, 

en dan praten we over anticiperen op 

teeltontwikkelingen. Advies van Klaas, dat is 

80% teelt, 20% strategie.’

Stip op de horizon
‘Mijn adviseur kent mijn stip op de horizon en 

draagt daar zeker aan bij. Hij wijst op feiten 

en valkuilen. Klaas komt hier 24 keer per 

jaar, als hij vakantie heeft komt er een vaste 

vervanger. Voor mij zit de meerwaarde in een 

vast persoon die mijn bedrijf kent. Door het 

groter worden van mijn onderneming heb 

ik veel breder advies nodig dan vroeger. De 

vraagstukken zijn veranderd en ik heb partijen 

nodig die me daarbij kunnen helpen.’ 

Genieten
Hard werken, lange dagen, grote investe-

ringen – is er nog ruimte voor genieten? 

Michel: ‘Ik zou niet anders willen. 100% 

geniet ik ervan. De bezieling die ik voel is 

prachtig. Als ondernemer heb ik de vrijheid 

om mijn eigen visie na te volgen. Natuur-

lijk zijn er ook beperkingen: het klimaat, 

veranderende regelgeving. Voor mij zijn dat 

de uitdagingen om mee om te gaan. Ik blijf 

niet hangen in frustratie.’ 

In Zundert runt Michel de Meijer zijn aard-

beienbedrijf. Zijn rol als ondernemer?

‘Dagelijkse leiding, controle, verzorging.’ 

Klaas Walraven is zijn adviseur voor teelt

en strategie. Michel is eigenaar van 1,7 ha 

glasaardbeien, 2,5 ha stellingteelt en 1,7 ha

trayplanten.

De hete zomer
Eerst maar even naar de actualiteit. Hoe was 

deze lange, hete zomer voor jullie bedrijf? 

Michel: ‘De teelten lopen heel anders met 

dat hete weer. We geven veel meer water, 

de aardbeien zijn kleiner. Deze zomer 

hebben we negen weken arbeid in zes 

weken uitgevoerd. Dat werd zwaar, want er 

kwam geen einde aan de hitte.’ Wat bete-

kent dat voor het beroep dat je op je advi-

seur doet? ‘Je doet zeker een heel ander 

beroep op je adviseur. Ziekten en plagen 

nemen toe door de hitte. Het gewas loopt 

sneller, je geeft anders water. Welke actie 

zet je op de warme nachten? We hebben 

nog nooit meegemaakt dat het om 11 uur ’s 

avonds nog 28 graden was. In Spanje telen 

ze ook geen aardbeien in de zomer, dat is 

niet voor niets. In overleg met onze adviseur 

hebben we onze teeltstrategie aangepast’. 

De grootste uitdaging
‘Mijn grootste uitdaging is het telen van 

een hoge kwaliteit aardbeien met zo min 

mogelijk productieverlies.’ Kijk je naar 

nieuwe rassen? ‘Elsanta is al 30 jaar ons 

hoofdras. We kijken met veel aandacht 

naar nieuwe rassen. Wil de afzet deze 

aardbei? Hoe is de houdbaarheid, smaak, 

ziektegevoeligheid? Ik kan niet in één keer 

overstappen, dat risico is veel te groot. 

Dus raadpleeg ik ook mijn netwerk, studie-
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Delphy 
internationaal

Delphy is wereldwijd actief.  
Verhalen vanuit Rusland, Kenia en Iran.

 V FOTO'S DELPHY

DELPHY RUSLAND

Delphy in Kazachstan

 V BIJDRAGE: KEES KRANENBURG, DELPHY TELER 

IN ALMATY, KAZACHSTAN, M 06 26 54 62 61

Kees Kranenburg is teler voor Delphy in 

Kazachstan. ‘In augustus 2016 ben ik, 

namens Delphy, gestart op een project in 

Almaty, Kazachstan. Het was een totaal 

nieuw project, in hoog tempo gebouwd in 

de zomer van 2016. Toen ik er aankwam 

bleek dat niemand gehinderd was door enige 

tuinbouwkennis, op één persoon na; de 

hoofdagronoom, zakenvrouw van Kazach-

stan in het jaar 2012. Dankzij haar netwerk 

was het mogelijk het project op te starten.’

Improvisatievermogen en opleiding
Improvisatievermogen en het instrueren 

van de mensen die het werk moeten 

doen zijn belangrijke aspecten om zo’n 

project te kunnen starten. En natuurlijk het 

opleiden van het personeel in alle aspecten 

van de glasgroenteteelten. 

Kees: ‘Cultuur van de mensen en de 

gewoonten uit de Sovjettijd, ik noem dat 

‘de Sovjetgenen’, spelen een belangrijke 

rol. Ik had het geluk dat de hoofdagro-

noom kon putten uit een groep studenten 

die bijna waren afgestudeerd aan de agrari-

sche universiteit van Almaty. Allemaal jonge 

leergierige mensen van rond de 24 jaar. 

We hebben de taken verdeeld onder de 

agronomen in spe en iedere week d.m.v. 

presentaties en cursussen zoveel mogelijk 

kennis overgedragen.’

Kennis, kennis, kennis
Wat heb je de jongeren geleerd? ‘Omgang 

met de klimaatcomputer, het nemen en 

analyseren van watermonsters, het maken 

van recepten, het vullen van de mest-

bakken, het controleren en instellen van 

de optimale parameters in verschillende 

teelten. En ook nog geïntegreerde gewas-

bescherming en alle gewashandelingen en 

hygiëneprotocollen.’

De stip op de horizon
De laatst gerealiseerde innovatie is het 
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enten van tomaten in een entkamer met 

LED-licht. Het enten staat in de Russisch-

talige landen nog in de kinderschoenen. 

Kees: ‘De omvang van mijn werkgebied 

beslaat een derde deel van de wereld. De 

afstanden zijn te groot voor plantenkwe-

kers. Daarom moet ook dit specialisme 

worden begeleid. Uiteindelijk is het de 

bedoeling dat het bedrijf zelfstandig kan 

draaien met groenteteelt op hightech 

niveau.’  

DELPHY AFRIKA

Kennis ontwikkelen 
en implementeren in 
Kenia

 V BIJDRAGE: WILKINS NYANAMBA, AFRIKA  

E W.NYANAMBA@DELPHY.NL

Delphy is internationaal actief in diverse 

landen, met eigen adviseurs. Onze kernac-

tiviteit bestaat uit de ontwikkeling en 

toepassing van lokale kennis, wereldwijd. 

Zo ook in Kenia.

Kassen in Kenia
In Kenia bij Latia Agribusiness Solutions (zie 

www. https://www.latiaagribusinesssolutions.

com) staan drie plastic kassen waarin tomaten 

worden geteeld. De kassen zijn door Delphy 

ontwikkeld met Nederlandse partners en 

vormen een demonstratie- en trainingscen-

trum voor de teelt van tomaten in een kas. 
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Delphy 
internationaal

Delphy is wereldwijd actief.  
Verhalen vanuit Rusland, Kenia en Iran.

 V FOTO'S DELPHY

 Drie techniekniveaus
De drie kassen hebben elk een ander 

niveau van technische hulpmiddelen: 

basic, plus en hightech. Door deze drie 

techniekniveaus wordt duidelijk wat de 

invloed van kennis en teelttechniek is op 

de productie. In alle drie kassen worden 

Keniaanse telers getraind door lokale 

Delphy-adviseurs en trainers. De telers 

krijgen les in omgang met de verschil-

lende kastechnieken en in het toepassen 

van teeltkennis. Zo wordt nieuwe kennis 

ontwikkeld vanuit en voor de lokale teelt- 

omstandigheden.

Stijgende belangstelling
Deze manier van kennis ontwikkelen en 

kennis implementeren werpt zijn vruchten 

af. Telers volgen trainingen om hun eigen 

teelt te verbeteren. Investeerders kunnen 

gericht kiezen welke techniek zij in hun 

eigen kassen willen toepassen. De belang-

stelling bij Keniaanse telers om zelf een 

tomatenkas te bouwen neemt toe. 

Open dag
Op 11 juli 2018 was 

de eerste open dag 

bij Latia Agribusiness 

Solutions waar de 

drie kassen met de 

verschillende teeltni-

veaus werden gede-

monstreerd. Er waren 

ruim 120 Keniaanse 

telers en investeer-

ders aanwezig. Velen 

toonden belangstel-

ling in teeltkennis en 

techniek. Zoek op 

youtube naar ‘Open 

Farmers Day Delphy’ 

en bekijk het filmpje 

van deze open dag! 

(https://youtu.be/ 

-tkf9QSbOEA)  

DELPHY AZIË

Groeien in de woes-
tijn

 V BIJDRAGE: GERJO ENGBERS, AZIË 

M 06 10 05 09 91 - E G.ENGBERS@DELPHY.NL

Water is schaars in Iran, en de tempera-

turen zijn extreem: -3°C in de winter en 

+45°C in de zomer. Om toch groenten te 

kunnen produceren is een hoge watereffi-
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ciëntie nodig. Daarom is de teelt in kassen 

met precisiewatergift en waterrecirculatie 

een uitstekende oplossing. In de kas is 

productie mogelijk in de koude maar lichte 

winterperiode. Het bedrijf profiteert daar-

door van de hoge prijzen in de winter.

Een stukje Nederland in Iran
Het bedrijf in Iran waar Delphy actief is 

werd 20 jaar geleden opgericht. Sinds vier 

jaar is het volledig privaat. De onderneming 

breidt uit op een locatie in Khorramabad, 

circa 500 km ten zuidwesten van Teheran. 

Hier groeien vrucht- en fruitbomen 

(granaatappel, druiven, perziken) op een 

terrein van zo’n 1.000 ha. De eerste 10 ha 

intensieve teelt vindt plaats in een kas die 

naar Nederlandse maatstaven is opgezet 

en ingericht. De teelt valt volledig onder 

verantwoordelijkheid van Delphy. 

Dit moderne bedrijf is een trots voor de 

stad! Het zorgt voor veel banen in een 

regio waar werkgelegenheid goed gebruikt 

kan worden. 

Monitoren op afstand
Delphy ondersteunt het Iraanse bedrijf in 

de ontwikkeling van moderne kascom-

plexen en productiemethoden. Er is een 

Nederlandse teler op locatie en regelmatig 

bezoeken adviseurs het bedrijf. Delphy 

supportdesk monitort de kas op afstand via 

digitaal Dashboard en QMS. Uitdagingen 

zijn er genoeg: arbeidsethos, hete zomers, 

praktische kennisontwikkeling. 

Het doel is helder: we werken naar een 

stabiele exploitatie van de kas voor nu en in 

de toekomst.  



32  DE Delphy  oktober 2018

UIT DE SECTOR FRUITTEELT

Drones 
verzamelen 

informatie in 
de fruitteelt 

Perenbomen staan zo’n dertig jaar 
op dezelfde plek. Telers weten welke 
bomen snel of juist traag groeien. De 
teler kent de historie en bijzonderheden 
van het perceel. 

Door groter wordende bedrijven krijgt 
de fruitteler echter steeds meer de rol 
van manager en medewerkers met 
minder kennis van het bedrijf zitten 
op de tractor. Daarom is het nodig het 
perceel zo goed mogelijk digitaal in 
beeld te brengen.

 V BIJDRAGE: RENÉ BAL, FRUITTEELT, M 06 53 37 50 87  

E R.BAL@DELPHY.NL, FOTO'S DELPHY

Wortelsnoei op maat
René Bal: ‘Fruittelers hebben als doel: een zo homogeen mogelijk 

perceel. Drones kunnen per boom de biomassa en de hoogte van 

de boom in beeld brengen. Deze digitale gegevens geven infor-

matie over onregelmatigheden in de bomenrij. Op basis van deze 

input in combinatie met de kennis van de adviseur en de ervaring 

van de teler wordt wortelsnoei op maat, dus per boom, uitgevoerd. 

De teelt verbetert en de opbrengst en kwaliteit nemen toe.’ 

Taakkaarten
Drones verzamelen informatie en vertalen die in taakkaarten. De 

teler voert uiteindelijk niet meer de wortelsnoei uit maar op basis 

van de taakkaart voert het systeem dit automatisch uit. Het uitein-

delijke doel is de groeivariabele uit het perceel te halen. Hier komt 

dus ook bemesting en de toediening van organische stof bij kijken 

in de toekomst. Delphy nam samen met fruit- en vruchtboomteler 

Frans Rijk uit Dronten en Aurea Imaging (Bert Rijk) het initiatief voor 

de ontwikkeling van deze vorm van digitaal advies: ‘Wortelsnoeien 

op maat’. Frans Rijk doet op zijn bedrijf de praktijkervaring op.  
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UIT DE SECTOR AKKERBOUW

Zoete bataat
De populariteit van de zoete bataat (geen familie van de 
aardappel, maar toch vaak ‘zoete aardappel’ genoemd), 

stijgt. De zoete bataat wordt massaal geïmporteerd vanuit de 
Verenigde Staten naar Europa en vooral naar Nederland. 
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 V BIJDRAGE: COR VAN OERS, AKKERBOUW EN VOLLEGRONDSGROEN-

TENTEELT ZUIDWEST-NEDERLAND, M 06 53 42 72 46  

E C.VANOERS@DELPHY.NL, FOTO'S DELPHY

In iedere supermarkt
Vijf jaar geleden kwam je hem alleen tegen bij biologische winkels, 

nu ligt de knol in iedere supermarkt. Zoete bataat is onder andere 

populair omdat hij veel vezels en weinig koolhydraten bevat. 

Importeren of zelf telen?
Cor van Oers: ‘Bij Delphy kwam de vraag boven of we dit product 

in Nederland kunnen telen’. Op basis van literatuur en kennis uit 

het buitenland ontwikkelde Delphy een eerste opzet voor een 

teeltstrategie. Samen met een telersgroep werden vervolgens 

diverse proeven opgezet om deze teeltstrategie verder te ontwik-

kelen. De resultaten worden inmiddels in de praktijk toegepast en 

zijn positief. Zeker met de steeds warmer wordende zomers is de 

verwachting dat de teelt van zoete bataat kansrijk is. 

20 hectare zoete bataat
Op dit moment wordt zo’n 20 hectare zoete bataat geteeld en 

de opbrengst is goed. Cor: ‘Het is heel duidelijk dat we in Neder-

land de zoete bataat goed kunnen telen. We zijn nu al volop in 

productie. De teelt moet wel op lichte grond plaatsvinden en met 

de juiste rassen. De kneep zit hem in kennis van de details bij de 

teelt’. De meeste zoete bataat wordt geteeld in Zuid-Nederland. 

Waar te koop?
Wordt deze opbrengst dan ook in Nederland afgezet? Cor: ‘We 

hebben afzetkanalen maar zijn op zoek naar meer. Het liefst zien 

we ons mooie Nederlandse product ook bij de grote supermarkten 

in het schap liggen’.  

'Het is duidelijk 
dat we in Nederland de zoete bataat 

goed kunnen telen'
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UIT DE SECTOR GLASGROENTEN

Belichting bij 
komkommer 
In de wintermaanden koop je 
in Nederland komkommers uit 
Spanje. Pas vanaf februari liggen 
de komkommers van Nederlandse 
bodem in de winkelschappen. In 
navolging van een eerdere tomaten-
proef met hybride belichting besloot 
Delphy een teeltstrategie te ontwik-
kelen met hybride belichting om 
komkommers jaarrond te kunnen 
produceren. Het doel is: het gehele 
jaar een kwalitatief goed Nederlands 
product in het schap. 
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 V BIJDRAGE: RENS SMITH, GLASGROENTEN, M 06 26 51 86 49   

E R.SMITH@DELPHY.NL, FOTO'S ASAP PHOTOGRAPHY

Kritische vragen
Natuurlijk werden er kritische vragen gesteld aan Delphy. Is 

belichting betaalbaar en technisch mogelijk? Krijg je de prijs, is er 

voldoende vraag? ‘Jullie lopen tien jaar voor de muziek uit.’ is ook 

al meer dan eens gezegd. Delphy besloot niettemin haar nek uit 

te steken en startte op eigen titel de proef om deze teeltstrategie 

te ontwikkelen. Samen met toeleveranciers die zaden, planten, 

matten, gewasbeschermingsmiddelen, schermdoek en belichting 

leverden. Een aantal kwekers haakte aan wat uiteindelijk voor (nog) 

meer draagvlak zorgde in de praktijk. 

De proef
De proef leverde, zoals vaker, veel nieuwe vragen op. Er is echter 

zeker perspectief op een succesvolle teeltstrategie voor de 

toekomst. In vervolg op deze proef is een opzet gemaakt die 

niet alleen moet leiden tot een jaarrondproductie van kwalita-

tief hoogwaardige komkommers, maar ook tot een (nagenoeg) 

energieneutrale teelt. Samen met Kas als Energiebron wordt deze 

proef komende herfst opgestart op Delphy Improvement Centre in 

Bleiswijk. 'Wellicht lopen we enkele jaren voor de muziek uit, maar 

dat is juist wat we willen voor onze telers: innovatief bezig zijn!'  

'Met een goede belichting 
kunnen we jaarrond 

kwalitatief goede komkommers 
aanleveren'
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Delphy Trainingen 
‘Training is kennisimplementatie in de meest 

directe vorm’ en dat is precies de reden waarom 
Arlet Dechering bij Delphy werkt. Zij verzorgt 

trainingen in de glastuinbouw, en dat betekent 
dat geen dag hetzelfde is. 
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 V BIJDRAGE: ARLET DECHERING, TRAINER GLASTUINBOUW 

M 06 48 15 45 19 - E A.DECHERING@DELPHY.NL, FOTO'S DELPHY

Internationaal topniveau
Er zijn trainingen voor internationale gezelschappen, die zich 

aanmelden via open inschrijving. Dan kunnen er maar zo Cana-

dezen, Amerikanen, Azerbeidzjanen en Fransen in het lokaal zitten. 

Deze mensen werken zelf op topniveau in de teelt maar willen zich 

in Nederland laten informeren over de laatste ontwikkelingen. 

De taal van de tuinder
Ook op beginnersniveau is er veel vraag naar trainingen. De 

cursisten zijn personeelsleden van toeleveranciers in de glastuin-

bouw, zoals klimaatcomputerbedrijven, veredelaars. In de glas-

tuinbouw wordt veel nieuw personeel aangenomen zonder een 

achtergrond in de tuinbouw. Werkgevers vinden het belangrijk 

dat zij de ‘tuinderstaal’ leren om in de sector te kunnen werken. 

Arlet: ‘Dat zijn termen als ‘generatief, vegetatief, de stand van een 

gewas’. Belangrijk, als je de taal van de tuinder wilt leren begrijpen 

en spreken. 

In de kas en in de klas
Delphy is sterk in het ‘lezen van een gewas’: een plant beoordelen 

en daar een actie aan koppelen. Die kennis draagt Arlet over door 

foto’s van planten te bespreken en door de gewassen in het Impro-

vement Centre te bekijken. Oefenen dus, in de kas en in de klas. 

Uitdaging
De rol van Education? ‘Het ondernemerschap van de tuinders opti-

maliseren en daardoor bijdragen aan de tuinbouw in Nederland en 

wereldwijd. Education traint groepen, waar consultants dat één op 

één doen.’ Arlet: ‘Mijn uitdaging is dat ik iets ingewikkelds als telen 

in high tech kassen begrijpelijk overbreng’.  

'Mijn uitdaging is 
dat ik iets ingewikkelds 

als telen in high tech kassen 
begrijpelijk overbreng’

Voorbeelden van cursussen in de glastuinbouw:

• Cursus Telen met (dag)licht 

• Greenhouse Management Rose Cultivation

• Introduction to Strawberry Cultivation

• Greenhouse Management Vegetables

MEER WETEN?  

Neem contact op met Arlet Dechering
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UIT DE SECTOR AKKERBOUW

Bouwplancheck: 
aaltjes- 

beheersing en 
gezonde grond

Team akkerbouw  
Zuidoost-Nederland  

adviseert  
akkerbouwbedrijven op het 

gebied van bouwplan en 
vruchtwisseling. 

 V BIJDRAGE: BERT AASMAN, AKKERBOUW EN VOLLEGRONDSGROEN-

TENTEELT ZUIDOOST-NEDERLAND, M 06 53 15 23 89   

E B.AASMAN@DELPHY.NL, FOTO'S DELPHY

Klaar voor de toekomst met gezonde grond
Vraagstukken rondom het bouwplan vragen om langetermijnplan-

ning. Als eerste wordt een bouwplancheck gemaakt. Bert Aasman: 

‘Het bouwplan helpt de ondernemer bij de beheersing van aaltjes 

en voorkomt mislukkingen in de teelt. Klaar voor de toekomst met 

gezonde grond, dat is het doel van deze bouwplancheck en het 

bouwplanadvies dat wij geven.’

Hoe werkt het?
Bert: ‘Samen met de ondernemer bekijken we het bouwplan van 

minimaal vier jaar terug. Daarin worden aaltjesmonsters, veld- 

diagnose en kwaliteitsanalyse van de producten meegenomen.’ 

Ondernemer en adviseur maken samen een toekomstgericht en 

gezond bouwplan. Soms worden percelen opnieuw ingedeeld. 

De nieuwste ontwikkelingen van groenbemester, vanggewassen, 

organische stof en de keuze om wel of niet granulaat toe te passen 

worden in dit plan verwerkt.

Check, check..
Als het bouwplan klaar is checkt de adviseur samen met de onder-

nemer elk voorjaar de percelen op gezondheid. In de herfst wordt 

het bouwplan opnieuw bekeken of het de verwachte resultaten 

(opbrengst en bodemgezondheid) oplevert. Zo nodig wordt het 

plan bijgesteld. 

Wat heeft de ondernemer er aan?
Ondernemers die meedoen met de bouwplancheck en het lange-

termijnadvies ervaren meer rust en overzicht op het bedrijf. Het 

bouwplan geeft een hogere financiële opbrengst door verbeterde 

kwaliteit, hogere opbrengst, minder ziekten en plagen. Bert: 

‘Dankzij de bouwplancheck heeft de ondernemer gezonde grond, 

waar hij weer jaren gezond op kan telen.’  

Dit wil ik niet:
aardappel met grote knobbels door Meloidogyne chitwoodi 

en waardeloze vertakte wortel door aaltjes
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Dit wil ik niet:
aardappel met grote knobbels door Meloidogyne chitwoodi 

en waardeloze vertakte wortel door aaltjes
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UIT DE SECTOR POTPLANTEN

Potplanten, 
topsport! 

Potplanten, dat is de over-
koepelende term voor 

perkplanten, tuinplanten, 
kuipplanten en tropische 

kamerplanten. Kortom: alles 
wat in een pot verkocht wordt. 

Telers zijn aan het werk voor 
de afzet aan tuincentra, 

supermarkten, bouwmarkten 
en bloemenwinkels. 

 V BIJDRAGE: MARTIJN GEVERS, POTPLANTEN 

M 06 53 15 18 21 - E M.GEVERS@DELPHY.NL, FOTO'S DELPHY

Martijn Gevers is adviseur pot- en perkplanten. Per dag bezoekt en 

adviseert hij vier tot zes bedrijven. Martijn: ‘Ik kijk op het bedrijf waar de 

problemen zitten in gewasbescherming, bemesting, watergeven, klimaat. 

Met de teler bekijk ik ook zijn grote orders. Op basis daarvan plannen we 

de teelt in: op die datum zoveel planten afleveren die voldoen aan de 

voorschriften van de afnemer: ziektevrij, zoveel bloemen, geen plagen, 

zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen.’ 

Markt
Niet alleen milieuorganisaties dringen aan op reductie van chemi-

sche gewasbeschermingsmiddelen; de telers zelf willen dat ook. 



43

Het proces van steeds minder gewasbeschermingsmiddelen 

toepassen bevindt zich in een stroomversnelling. 

Martijn: ‘Het gaat snel. Nu ook de gangbare teelt steeds meer 

bioinsecticiden inzet is het van belang om al die nieuwe middelen 

die op de markt komen zo snel mogelijk te testen. De toekomst 

ligt in de uit de natuur verkregen middelen, maar die zijn nu nog 

niet voorhanden. De nieuwe middelen die wij nu op Delphy 

Improvement Centre testen zijn weliswaar deels biologisch en 

deels chemisch, maar allen van natuurlijke oorsprong. Ze zijn 

gewonnen van planten maar soms ook chemisch nagebouwd. 

Deze middelen zijn afbreekbaar.’ Door het uitvoeren van deze 

testen zijn adviseurs en telers op de hoogte van de nieuwste 

ontwikkelingen en mogelijkheden.

Kennis
Op het Delphy Improvement Centre wordt veel onderzoek naar 

LED-licht uitgevoerd, gefinancierd door telers. Martijn: ‘We kunnen 

ook onderzoeksresultaten uit het buitenland halen. Maar wij willen 

met eigen ogen de resultaten zien. Zelf kennis ontwikkelen en deze 

direct bij onze klanten toepassen. Als we zelf onafhankelijk onder-

zoek uitvoeren kunnen we onze klanten vertellen of iets wel of niet 

werkt. Er zijn steeds meer telers die daar het belang van inzien.’  

'We kunnen ook 
onderzoeksresultaten uit het 

buitenland halen, 
maar wij willen met eigen ogen 

de resultaten zien'
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UIT DE SECTOR SNIJBLOEMEN

QMS Chrysant 
Vijftien jaar geleden begon QMS Chrysant als een 

Excelsheet. Onlangs verscheen de eerste webbased 
versie, met nieuwe functionaliteit en de mogelijk-

heden die een online applicatie biedt. 
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 V BIJDRAGE: THEO ROELOFS, SNIJBLOEMEN 

M 06 53 39 81 07 - E T.ROELOFS@DELPHY.NL, FOTO DELPHY

Teeltplanning
De kern van QMS Chrysant is teeltplanning. Op moderne chrysan-

tenbedrijven met een groot aantal teeltvakken, met daarin vaak 

meerdere rassen per vak, is goede software onmisbaar. QMS Chry-

sant maakt het mogelijk om de  chrysantenteelt te managen. 

Het feit dat QMS Chrysant nu een web-applicatie is maakt het 

mogelijk om koppelingen te leggen met andere applicaties, zoals 

voorraadbeheerprogramma’s en webshops die bijvoorbeeld door 

telersverenigingen gebruikt worden.  

Groeimodel
In QMS Chrysant zit ook een groeimodel. Het model rekent per teelt 

met ruimte, tijd en lichthoeveelheid naar de uitkomst: prognose takge-

wicht. Het is een zelflerend systeem, dat de vooraf begrootte waarden 

bijwerkt met werkelijke metingen gedurende de groeiperiode. 

Wie gebruikt het?
80% van de chrysantentelers in Nederland gebruikt QMS Chrysant. 

Theo: ‘Je kunt niet meer zonder. Teeltplanning en dus QMS is de 

basis, zeg maar de rode draad, van het chrysantenbedrijf. Ook voor 

ons als adviseurs funtioneert QMS Chrysant als een belangrijke 

gegevensbron.'  

QMS Chrysant 
is nu 100% webbased



46 DE Delphy oktober 2018

DE PASSIE VAN!

Lisanne  
Helmus-

Schuddebeurs
 V FOTO'S LISANNE HELMUS-SCHUDDEBEURS  

M 06 21 58 67 30 - E l.schuddebeurs@delphy.nl

Lisanne is teamleider van Delphy Onderzoek Glastuinbouw. In 

die functie is zij vooral bezig met bedenken en uitvoeren van 

toekomstgerichte projecten voor de glastuinbouw. Praktijkonder-

zoek is de overbrugging tussen fundamenteel onderzoek en de 

dagelijkse praktijk van de teler.  

Wat daar leuk aan is?  

Lisanne: ‘Het is de kunst om telers mee te nemen in ons eigen 

onderzoek om nieuwe kennis te ontwikkelen. Interactie in combi-

natie met inhoud’.  

Welke vaardigheden vraagt dat?  

Lisanne: ‘Je moet inhoudelijk een nerd zijn én goed kunnen 

communiceren met telers. Aansluiten bij praktijkgerichte teler, 

maar ook toekomstgericht zijn. De teler net een stapje verder in 

een traject brengen. En dat lukt geregeld!’. 

Vooruitgang dus.. zit daar een link naar je privéleven?  

Lisanne: ‘Ik heb een passie voor wielrennen. In juni heb ik de Alpe 

d’Huzes gefietst. Zes keer naar boven, een uitdaging! Ik wilde dat al 

heel lang doen. Als je gaat wielrennen moet je kunnen afzien. Ook 

in mijn privéleven zoek ik naar uitdagingen die niet altijd gemakke-

lijk zijn. Ik ben bereid daarvoor dingen aan de kant te zetten.’  

Wat zet je dan aan de kant?  

‘Ik houd er rekening mee dat ik veel moet trainen. Rustig aan op 

zaterdag omdat ik op zondag train. Ik voetbal ook nog steeds, ik 

ben er elke training, zo steek ik in elkaar. Ik ga er helemaal voor als 

ik iets leuk vind.’  

Is dat terug te vinden in je werk?  

Lisanne: ‘De drive die ik heb voor wielrennen geldt voor alles in 

mijn leven. Fanatiek is de juiste term. En dat komt ook terug in mijn 

werk.’

En dan af en toe rust zoeken?  

‘Nee, een middag rustig op de bank gaan zitten, daar ben ik niet zo 

goed in. 
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'Een middag rustig op de bank 
gaan zitten, daar ben ik niet zo 

goed in'

‘De passie van’ is 

een rubriek waarin 

een 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 

220 medewerkers in 

dienst. Mensen om 

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

Oktober
8-12 OKTOBER
 08:00 / 17:00

Short Course Button Mush-
room Growing 

Delphy Mushrooms ("Dutch Mushroom 

School") organiseert korte cursussen 

waarin alle aspecten van het kweken van 

paddenstoelen behandeld worden. 

10 OKTOBER
 13:30 / 18:00

Landelijke Peendag 

Jaarlijkse open middag B-peen, geor-

ganiseerd door Delphy en de Peenaca-

demie.

11 OKTOBER
 15:00 / 16:30

The Croperators Demobijeen-
komst

Tijdens de Autonome Kas Challenge 

organiseren we verschillende demobij-

eenkomsten in Delphy Improvement 

Centre.

Agenda 
Delphy 

2018/2019  
oktober t/m 

februari
(Raadpleeg onze website voor 

de actuele informatie)
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23-26 OKTOBER
 08:00 / 17:00

Short Course Edible Mush-
rooms 

Tijdens deze cursus worden alle 

aspecten van het kweken van eetbare 

paddenstoelen behandeld.

November
08 NOVEMBER
 15:00 / 16:30

The Croperators Demobijeen-
komst

Tijdens de Autonome Kas Challenge 

organiseren we verschillende demobij-

eenkomsten in Delphy Improvement 

Centre.

12 NOVEMBER
 19:30 /21:00

Fruitavond 

Fruitavond in Heinkenszand, n.a.v. Dé 

Perendag

15 NOVEMBER
 10:00 /17:00

Symposium ‘Naar een klimaat-
bestendige akkerbouw’

Een symposium voor de gehele keten 

maar ook voor geïnteresseerden vanuit 

onderzoek, onderwijs en overheden 

(zoals provincies, waterschappen en 

gemeenten)

15 NOVEMBER
 10:30 / 18:00

Kennisdag Delphy Glastuin-
bouw: Toekomst Tuinbouw All 
Electric?

Een kennisdag in het teken van de 

vraag: is de toekomst van de Tuinbouw 

All Electric?

19 NOVEMBER
 19:30 /21:00

Fruitavond 

Fruitavond in Gruun, Ommeren n.a.v. Dé 

Perendag
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AGENDA / STUDIEGROEPEN / BEURZEN / DEMODAGEN / AGENDA / STUDIEGROEPEN / BEURZEN / DEMODAGEN / AGENDA

Januari
09 DECEMBER
 09:00 / 18:00

Aardbeiendag Brabanthallen 
Den Bosch

Dagvullend programma met lezingen en 

standhouders, voor de gehele aardbei-

enteelt

10 JANUARI
 08:00 / 17:00

International Soft Fruit Confer-
ence Den Bosch

De ISFC 2019 bevat een breed scala 

aan presentaties en standhouders die 

betrekking hebben op veel verschillende 

aspecten van de zachtfruitindustrie.

22 t/m 25 JANUARI
 09:00 / 18:00

IPM Essen, Duitsland

Delphy heeft een stand op deze interna-

tionale vakbeurs voor de tuinbouw. 

19-23 NOVEMBER
 08:00 / 17:00

Short Course Mushroom 
Composting 

Een cursus om uw kennis op te frissen 

rondom composteren in de padden-

stoelenteelt. 

December
06 DECEMBER
 15:00 / 16:30

The Croperators Demobijeen-
komst

Tijdens de Autonome Kas Challenge 

organiseren we verschillende demobij-

eenkomsten in Delphy Improvement 

Centre.

12 en 13 DECEMBER
 09:30 / 17:00

Croperators op AgriFoodTech 
vakbeurs Den Bosch

Op 12 december vindt de uitreiking 

plaats van de Greenhouse Challenge 

Awards. The Croperators is één van de 

vijf teams die aan de Autonome Kas 

Challenge meedoet.
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23 t/m 24 JANUARI
 10:00 / 17:00

BioBeurs, Zwolle

Onze adviseurs in de biologische land-

bouw zijn aanwezig op onze stand op 

de BioBeurs 2019. 

31 JANUARI
 10:00 / 17:00

De Landelijke Pootaardap-
peldag, Emmeloord

Delphy organiseert in samenwerking 

met de diverse Pootaardappelacademies 

de vierde Landelijke Pootaardappeldag.

Februari
6 t/m 8 FEBRUARI
 09:00 / 18:00

Fruit Logistica, Duitsland

Delphy is aanwezig met een stand in 

de Holland Hal op de Fruit Logistica in 

Berlijn.

19 t/m 21 FEBRUARI
 13.00 – 21.00 

HortiContact Gorinchem

Delphy is met een stand aanwezig op de 

HortiContact.



Zieke planten, daar zit u niet op te 

wachten. Belangrijk is dat u snel 

herkent wat er aan de hand is met  

uw plant! Hoe vaardig bent u?

 

Zoek de vier ziektes en mail de oplossing  

naar magazine@delphy.nl. 

Vermeld duidelijk:

• het nummer van het plaatje

• het gewas

• de ziekte of plaag
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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. 

This publication is printed on 
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ZOEKZIEK

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

 V FOTO'S DELPHY


