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DE Delphy
De impact van Delphy

Delphy is hét kennisbedrijf voor de plantaardige 

sectoren, nationaal en internationaal. De kennisexperts 

van Delphy dragen bij aan het succes van onze part-

ners (en creëren daarmee ook hun eigen succes). De 

ambitie van Delphy hebben we als volgt geformuleerd: 

Worldwide Expertise for Food & Flowers.

Hoe Delphy vorm geeft aan deze ambitie leest u in deze uitgave 

van de Delphy Jaarbrochure 2022/2023. In het hoofdartikel 

hebben we onze ambitie tegen de Sustainable Development Goals 

gehouden en verwoord hoe Delphy bijdraagt aan het realiseren van 

deze wereldwijd erkende doelen. We stelden onszelf drie vragen: 

• Why?

Omdat we willen bijdragen aan gezondheid, voedselveiligheid, 

duurzaamheid en het welbevinden van mensen op aarde 

• What?

Met het ontwikkelen en implementeren van kennis en expertise 

maakt Delphy het optimaliseren van productie in food & flowers 

wereldwijd mogelijk. 

• How?

De experts van Delphy delen hun kennis en expertise met partners 

zodat zij hun doelstellingen kunnen realiseren en hun resultaten 

verbeteren. 

Onafhankelijk
Delphy staat voor ondernemerschap, vertrouwen, verantwoorde-

lijkheid en vrijheid. De adviseurs, onderzoekers, trainers, project-

leiders en softwareontwikkelaars van Delphy zijn actief betrokken, 

betrouwbaar en deskundig, nemen verantwoordelijkheid in het 

belang van onze partners en behouden vrijheid door de onafhanke-

lijke positie in kennis.  

Voortdurende kennisontwikkeling
De mensen bij Delphy vormen de ziel, de cultuur en de kracht van 

het bedrijf. Zij geven in de dagelijkse praktijk vorm aan de ambitie 

van Delphy. Onze hooggekwalificeerde experts realiseren dit door 

voortdurende competentie- en kennisontwikkeling. Voor onze 

jonge collega’s zetten wij met succes De Delphy Academy in voor 

hun ontwikkeling als persoon, expert en professional.

VOORWOORD JACCO VAN DER WEKKEN
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Millennials
Delphy groeit voortdurend en trekt nieuwe 
mensen aan. Dat is in een krappe arbeids-
markt een uitdaging: jonge mensen met 
een goede opleiding hebben immers de 
banen voor het uitkiezen. Maar dat blijkt 
een positief gevolg te hebben: mensen 
maken heel bewust de keuze om bij Delphy 
te gaan werken. 
Typerend voor de millennials, mensen die 
rond de eeuwwisseling zijn geboren, is dat 
ze heel gedreven zijn en uit zichzelf vragen 
stellen over duurzaamheid. Ze willen 
daadwerkelijk bijdragen leveren op dit vlak 
en zijn niet tevreden met voortzetting van 
vastgeroeste manieren. Delphy kent een 
grote vrijheid en veel ruimte voor eigen 
initiatief. Dit past goed bij de ambities van 
deze jonge mensen. 

Actuele strategie
Binnenkort wordt de overdracht van eigenaarschap van Delphy 

Groep BV aan AgriFORCE Growing Systems Ltd afgerond. Door 

deze verdergaande internationalisering ontstaan er voor Delphy 

Groep BV wereldwijd mogelijkheden om onze ambitie te realiseren.

Hopelijk leert u door dit magazine ons mooie bedrijf nog beter 

kennen. Ik wens u veel leesplezier! Voor reacties kunt u terecht bij 

info@delphy.nl

Ik wens u veel leesplezier. 

Jacco van der Wekken, directeur

Colofon

DE Delphy is een uitgave van Delphy B.V.
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Niets uit dit magazine mag zonder toestemming 

van Delphy gekopieerd en gebruikt worden op 

websites, drukwerk of andere media. 

DE Delphy biedt een inkijk in onze rol en bete-

kenis voor de plantaardige sectoren in Neder-

land en internationaal. Kennisontwikkeling en 

kennisimplementatie zijn onze kernwoorden. 

Delphy ontwikkelt kennis door praktijkon-

derzoek (vaak op eigen proeflocaties), door 

het ontwikkelen van digitale systemen voor 

teeltmanagement en door het uitvoeren van 

innovatieve projecten. 

Delphy implementeert kennis door advisering, 

training en begeleiding van partners en onder-

nemers en door de organisatie van netwerken 

(studiegroepen, demodagen, beurzen). 

Zie www.delphy.nl voor meer informatie. 
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François 
van Abeelen

François werkt nu 25 jaar bij Delphy en adviseert dagelijks bij bedrijven 
in vermeerdering, containerteelt, onder glas en in de vollegrond. 
Zijn kennis spitst zich toe op sierheesters, coniferen en rozen. Advies 
draait om gewasbescherming, bemesting, snoeien, vermeerderen van 
planten, remmen van planten, teeltzaken. Met zijn klanten brain-
stormt hij over bedrijfsvoering, planning, bouwplannen, inrichting 
van bedrijf, logistiek, nieuwbouw. 

Welke klanten?

François kent zijn klanten al zo lang dat hij ‘er helemaal bij hoort’. Dat 

betekent dat waar een teler druk is met bijvoorbeeld uitbreiding van zijn 

bedrijf of nieuwbouw, Francois zorgt dat de teelt kwalitatief goed blijft. 

Daar ligt zijn focus, zodat de ondernemer andere dingen kan doen. 

Wat is het meest uitdagende dat je dit jaar hebt gedaan

‘Ik ben de stok achter de deur van de kwaliteitsborging van de plant. 

Ik deel mijn kennis met bedrijfsopvolgers, dat geeft voldoening en 

waardering. Je ziet ze groeien! Mijn dagelijks werk als adviseur is 

iedere dag een uitdaging.’

Verandering nodig?

‘Vanuit duurzaamheid doen we proeven op onze onderzoekskwe-

kerij boomteelt en vasteplantenteelt. Een duurzaamheidsonderzoek 

wat nu loopt is of miscanthusgras deels veen kan vervangen. Onze 

onderzoekskwekerij is zo een aanjager van nieuwe en duurzame 

ontwikkelingen. De resultaten van openbare proeven deel ik in de 

winterperiode met mijn klanten.’  

Mijn meerwaarde voor klanten
U kunt mij benaderen voor een gedegen, betrouw-
baar en onafhankelijk advies voor allerlei zaken die 
spelen op boomkwekerijbedrijven in pot en de volle 
grond. Denk aan gewasbescherming, bemesting, 
vermeerdering, snoeien, remmen van planten, 
planning van werkzaamheden op de bedrijven, 
sparren over inrichting en bouwplannen bij 
klanten.

Waarom bij Delphy werken?
De vrijheid en het afwisselende werk is heerlijk. Met mooi 

weer kun je buiten werken, en in de winter zit je op kantoor

 of in de kas. Maar vooral: van betekenis zijn voor klanten,

 dat geeft de grootste voldoening.
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Frederick 
Roseboom

Aan de baan van Frederick bij Delphy gingen een agrarische mbo-op-
leiding, een hbo-opleiding tuin- en akkerbouw en een stage bij Delphy 
vooraf. Zijn afstudeerscriptie schreef hij bij Delphy en de vacature voor 
adviseur in het Gronings kleigebied kwam op het juiste moment. ‘Ik 
heb veel geleerd in de 2,5 jaar dat ik in dienst ben als bedrijfsadviseur 
akkerbouw.  

Welke klanten?

De klanten van Frederick zijn akkerbouwers met bedrijven variërend 

tussen 20 en 400 ha in Groningen, regio Het Hogeland (pootaardap-

pelen) en Oldambt (graan).

Verandering nodig?

‘Eigenlijk niet. Ik heb een klantenkring opgebouwd en ik word blij van 

de variëteit in het werk, geen dag is hetzelfde.’

Wat is het meest uitdagende dat je dit jaar hebt gedaan

‘De grootste uitdaging van het afgelopen jaar is de onkruidbestrijding 

in uien. Een belangrijke contactherbicide mag niet meer gebruikt 

worden en om de uienpercelen ‘schoon’ te houden wordt nu vaker 

gebruik gemaakt van een middel dat werkt via de bodem. De juiste 

werking hangt samen met het weer en is daardoor weerbarstig. 

Door de heftige buien in het voorjaar trad korstvorming in uien op. 

De droge korst vormt een dichte plaat waar de ui niet doorheen kan 

groeien. Vanuit de biologische teelt zijn hiervoor wied-eggen ingezet 

om de grond open te breken zodat de uien zuurstof krijgen. Het 

moment van uitvoeren van deze bewerking is cruciaal.’  

Mijn meerwaarde voor klanten
U kunt mij bellen voor gewasbescherming, bemes-
tingsplannen, bewaarbegeleiding,  bouwplannen en 
teeltbegeleiding. Deze brede kennis en de onafhan-
kelijkheid van Delphy zijn een goede toevoeging 
voor uw bedrijf! Ondernemers kunnen niet op ieder 
terrein bijblijven. Delphy adviseurs kunnen dat wel, 
en leveren daarom een zeer waardevolle plus aan 
iedere klant!

Waarom bij Delphy werken?
Ik heb een uitdagende functie met veel variatie. 

Ik heb mijn eigen klantenkring die ik voorzie van advies. 

Met mooi weer ben ik buiten en bij regen maak ik er een kantoordag van: 

dit is de ideale baan, die ook nog eens bijdraagt aan de voedselvoorziening!
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Worldwide expertise for food & flowers

De impact van 
Delphy 

Als er één noemer is waaronder 

alle activiteiten van Delphy vallen, 

dan is het duurzaamheid. Zorg 

voor de omgeving en de mensheid 

wordt immers steeds sturender in 

de land- en tuinbouw. Wereldwijd is 

er tegenwoordig overeenstemming 

over wat bijdraagt aan een grotere 

duurzaamheid. Dat komt doordat 

de Verenigde Naties 17 Sustainable 

Development Goals benoemd hebben. 

Ze zijn onderschreven door alle landen 

en functioneren in toenemende mate 

als meetlat.

In dit artikel staat op een rij hoe Delphy bijdraagt aan de duurzaam-

heidsdoelen. Wat de impact, de rol van Delphy in de wereld is. 

Deze nieuwe manier van denken moet ook in de eigen organisatie 

nog groeien. Het is namelijk heel gemakkelijk om aan te geven 

wat Delphy bijdraagt aan een duurzame productie, schoon water, 

duurzame energie, economische groei (dit zijn de VN-doelen 6, 8 

en 12). 

Maar wat de bijdrage is aan uitbannen van armoede en honger is 

op het eerste gezicht een wat lastigere vraag. Toch is die link goed 

te leggen. De duurzaamheidsdoelen structureren het nadenken 

over de bedrijfsstrategie van agrarische ondernemers en de plaats 

van het bedrijf in de toekomst. Je kunt je er als ondernemer mee 

positioneren. En dat geldt net zo goed voor Delphy.

Duurzaamheid is niet een vrijblijvende uitdaging. Wet- en regel-

geving stuurt boeren en tuinders die kant op. Afnemers stellen in 

toenemende mate aanvullende eisen over de manier van produ-

ceren. De maatschappij kijkt kritisch mee. Delphy begeleidt het 

teeltproces en de strategische keuzes van begin tot einde. Als zich 

problemen voordoen, worden er oplossingen gezocht. Dat geldt 

voor de advisering, maar ook voor het eigen onderzoek dat in de 

komende jaren steeds meer sectoren bestrijkt.

De Verenigde Naties heeft 17 strategische duurzaamheidsdoelen 

(Sustainable Development Goals) benoemd, die onderschreven zijn 

door alle lidstaten. 

‘Balans tussen optimale  
duurzaamheid en productiezekerheid 

vergt veel kennis’
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1. Uitbannen van armoede

2. Uitbannen van honger, zorgen voor voedselzekerheid 

4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs 

6. Schoon water 

7. Betaalbare duurzame energie 

8. Economische groei en fatsoenlijk werk voor iedereen

10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen

12. Duurzame productie en consumptie

13. Aanpak klimaatverandering

15. Beschermen van ecosystemen en biodiversiteit

17. Versterken van partnerschap om doelen te bereiken

Dit zijn de relevante doelen voor de agrarische sector (met de oorspronkelijke VN-nummering):

HOOFDARTIKEL
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Uitbannen van honger en armoede
De associatie bij de eerste twee VN duurzaamheidsdoelen ligt vaak 

bij de problemen in ontwikkelingslanden. Maar dat is een te beperkt 

perspectief. Voedselzekerheid is voor elk land belangrijk. Alleen 

een land- en tuinbouw die voortdurend antwoord heeft op nieuwe 

uitdagingen, kan die garanderen. Het sleutelwoord daarbij is kennis. 

De open kennisdeling in de Nederlandse agrarische sector is uniek 

in de wereld. Het is één van de kernfactoren waardoor Neder-

land zo’n prominente positie inneemt als agrarische grootmacht. 

Buitenlandse telers, onderzoekers, adviseurs en overheidsvertegen-

woordigers kijken er met jaloersheid naar. 

Delphy is een van de belangrijkste spelers in dit kennisnetwerk. 

De wisselwerking tussen adviseurs en eigen onderzoekers brengt 

het niveau steeds hoger. Die kennis is zeer gewild, in Nederland, 

in Europa, in Azië, Afrika en de Amerika’s. Experts van Delphy zijn 

onafhankelijk, niet gebonden aan overheden of toeleveranciers. 

Ook dat wordt zeer gewaardeerd. 

Dit betekent dat Delphy te maken heeft met een nationale en inter-

nationale vraag naar kennis die voortdurend groeit. Het antwoord 

daarop is uitbreiding van de onderzoekscapaciteit en opening van 

buitenlandse vestigingen, onder andere met lokale adviseurs die 

goed op de hoogte zijn van de lokale omstandigheden en dat 

combineren met high tech kennis. 

Digitalisering maakt het mogelijk om teeltadvies op afstand te 

geven, wat de efficiëntie van de adviseurs met sprongen omhoog 

brengt.

Teeltplanning in Japan
Het team van Delphy Japan maakt Nederlandse 
kennis en innovaties toepasbaar voor Japan. Op 
Yamashita Farm heeft dat geresulteerd in een 
betere oogst en kwaliteit van tomaten. De inkom-
sten stegen met ruim 20%. Delphy-consultant Mio 
Ariga past het teeltplanningsmodel QMS toe om 
de teler te voorzien van actuele data. Dit zorgt voor 
objectieve data-gedreven beslissingen om de teelt te 
optimaliseren en maakt kennisoverdracht makke-
lijker.

Nederland is als tweede agrarische exporteur ter wereld een spil in 

de voedselvoorziening. Die export is een optelsom van handel en 

eigen productie. Die eigen binnenlandse productie is zeer groot. 
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Om die positie vast te houden en tegelijkertijd duurzamer om te 

gaan met inputs en de impact op de omgeving, is voortdurende 

ontwikkeling noodzakelijk. Delphy-adviseurs spelen daarbij een 

belangrijke rol. Ze ondersteunen ondernemers in hun keuzes, 

zorgen voor goede verspreiding van nieuwe kennis en fungeren 

als gewaardeerde sparring partner. De adviesrelaties met bedrijven 

duren jaren- soms decennialang. Centraal staat de verbetering van 

opbrengst en kwaliteit.

Internationalisering
Delphy ontwikkelt zich steeds meer als internationale speler. 

De sterke Nederlandse basis blijft, maar het model van kennis-

gestuurde advisering blijkt overal ter wereld welkom. Het aantal 

buitenlandse vestigingen groeit, evenals het aantal trainings- en 

onderzoekscentra. De aanpak verschilt per land en wordt afge-

stemd op het ontwikkelingsstadium van de land- en tuinbouw. 

Het verschilt van advisering van individuele agrarische bedrijven tot 

de opzet van afzetketens met nieuwe hoogrenderende gewassen. 

Dat gebeurt in samenwerking met partners, zoals buitenlandse 

investeerders en toeleveranciers of kennisinstellingen in het land 

zelf. De aanwezigheid van Delphy leidt tot een hoger teeltniveau, 

nieuwe teeltmethoden, betere opbrengst en meer teeltzeker-

heid, nieuwe gewassen, efficiënter gebruik van grondstoffen en 

hulpbronnen, een betere gewasbescherming, vaak met minder 

middelen. 

In landen waar een groot deel van de bevolking onder de armoe-

degrens leeft, is de impact van verbeteringstrajecten vaak groot. 

Verbetering van de landbouwstructuur is niet alleen goed voor 

voedselzekerheid maar verlicht ook de armoede. Elk succesvol 

agrarisch bedrijf heeft immers een grote uitstraling naar zijn 

omgeving. Het zorgt voor voedsel en werkgelegenheid en gene-

reert inkomen. Focuslanden zijn Egypte, Kenia, Rwanda, Oeganda, 

Ethiopië en Zuid-Afrika. 

‘Meer lokale productie =  
minder honger’

Lees verder op pagina 12

HOOFDARTIKEL
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Marc 
van Tilburg

Marc begon twee jaar geleden bij Delphy, aansluitend aan zijn studie 
agrotechnologie aan de WUR. Hij is adviseur aardbeien, met een grote 
interesse in digitalisering. ‘Wat ik in mijn werk zoek is dicht bij de prak-
tijk blijven en vooral met handen en voeten in de natuur bezig zijn. 
Delphy is onafhankelijk, dus ik kan mijn mening geven en het opti-
male adviseren voor een teler, zonder een product te hoeven verkopen.’

Welke klanten?

De klanten van Marc zijn voornamelijk glastuinbouwbedrijven in Neder-

land, soms ook in het buitenland. Marc richt zich nu voornamelijk op 

alle substraatteelten in Nederland, zowel kleine als grote bedrijven. ‘Het 

verschil tussen bedrijven van 35 ha of juist 1 ha houdt me scherp. De 

verschillen, dat maakt het leuk en ook uitdagend.’

Wat is het meest uitdagende dat je dit jaar hebt gedaan

‘‘Het meest uitdagende komt er nu aan: de energiecrisis. Toen ik 

begon bij Delphy zaten we midden in de Coronacrisis. Deze crisis 

bracht veel onzekerheden met zich mee, maar pakte voor de aard-

beiensector redelijk goed uit. Maar sinds de energiecrisis is er veel 

onzekerheid in de sector, naast andere uitdagingen zoals arbeid en 

weerbaarder telen.’

Verandering nodig?

‘Om zowel het energieprobleem als het tekort aan arbeidskrachten 

op te lossen, zou er vanuit de gehele sector meer geïnvesteerd 

moeten worden in autonome teelt. Daar ligt de oplossing om met 

minder gebruik van energie en met minder arbeid, de aardbeienteelt 

toch rendabel te maken.’  

Mijn meerwaarde voor klanten
Ik pak de teelt aan met een frisse blik en redeneer 
vanuit de plant en de klant. Ik hou van sparren en 
zoek de spanning op. Ik schrijf geen ‘recepten’ uit 
maar verdiep mij mét de teler in zijn teeltvraag-
stukken.’ 

Waarom bij Delphy werken?
Je hebt veel klantcontact en met je klanten bouw je een goede band op. 

Het is erg leuk om met veel verschillende typen mensen te werken. Je bent altijd actief bezig, 

buiten, in gewassen. We hebben een hecht team en als jonge werknemer word je opgeleid 

tot volwaardig adviseur. Je bent wel alleen op pad maar staat er niet alleen voor.
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Martijn 
Voorwinden 

Sinds een jaar werkt Martijn Voorwinden bij Delphy, als adviseur in snij- 
en potanthuriums. Hij maakte kennis met dit gewas toen hij op zijn 13e 
een bijbaan had bij een anthuriumkwekerij. Tijdens zijn studie tuinbouw 
en agribusiness bij InHolland bleef hij werken bij deze kweker en deed 
daar praktische ervaring op. De baan bij Delphy biedt hem de combi-
natie van advies, sociale contacten en alle aspecten van de plant. Een 
plant leeft, is veranderlijk en daardoor juist zo interessant. 

Welke klanten?

Klanten van Martijn zijn telers van snij- en potanthuriums die hij 

adviseert op alle teeltaspecten. Hij spant zich ook in voor projecten, 

zoals de beheersing van pepertrips, die sinds 2019 in Nederland is 

en een probleem vormt voor anthuriums en bijvoorbeeld groene 

potplanten zoals de ficus. Deze trips leeft heel verscholen, is daar-

door moeilijk te bestrijden en er is nog weinig van bekend. Martijn 

begeleidt anthuriumbedrijven om de pepertrips onder controle te 

krijgen. Dit levert hem veel contacten én veel nieuwe kennis op. Een 

ander project is het onderzoek naar insectengaas in potplanten, dit 

wordt over de planten getrokken in plaats van het in de luchtramen 

te plaatsen.

Wat is het meest uitdagende dat je dit jaar hebt gedaan

‘Het tripsproject is het meest uitdagende, omdat er hier veel kennis 

ontwikkeld moet worden. Kennis vergaar ik door interviews met 

leveranciers van producten, bestrijders, informatie uit externe onder-

zoeken. Ook doe ik heel veel praktijkonderzoek: scouting, gewason-

derzoek, gesprekken met telers.’ 

Verandering nodig?

‘Duurzaamheid houdt mij bezig. Binnen de potplanten is anthurium 

een heel duurzaam product. De snijbloem én de potplant hebben 

een lange houdbaarheid. Het is een product met veel potentie voor 

de toekomst.’  

Mijn meerwaarde voor klanten
U heeft mij nodig voor mijn kennis van en prak-
tijkervaring met anthuriums. Ik ben dé specialist 
in anthuriums. Ik breng theoretische kennis in (en 
naar) de praktijk. 

Waarom bij Delphy werken?
In mijn baan zit je boven op de nieuwste ontwikkelingen en heb je veel vrijheid. 

De diversiteit in onderwerpen en sociale contacten is super interessant. 

Je bent veel onderweg en spreekt veel verschillende mensen. 
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Horti Demo Center Zuid-Afrika
In oktober is de high tech kas van het Horti Demo 
Center in Zuid-Afrika geopend. Een joint-venture 
van Delphy met Stellenbosch University en tuin-
bouwbedrijfsleven. Een initiatief om de kastuin-

bouw naar een hoger niveau te tillen en onderne-
mers te helpen om een succesvol tuinbouwbedrijf 

te starten. Dit kan de groenteproductie een grote 
impuls geven. De bevolking krijgt zo meer gezonde 

groenten, de ondernemers een beter inkomen. Rond 
het centrum wordt een adviesstructuur gebouwd.

Duurzame productie 
Duurzaamheid in de meer strikte definitie betekent een manier 

van telen die hulpbronnen zo efficiënt mogelijk inzet en die de 

omgeving zo weinig mogelijk belast. Daarvoor is noodzakelijk 

dat de boer of tuinder een goede opbrengstprijs kan realiseren. 

In moderne woorden: een ‘volhoudbare’ manier van telen. Hierin 

komen zes VN-doelen samen.

Dit is tevens zo’n beetje de core-business van het werk van de 

adviseurs en onderzoekers. De hele land- en tuinbouw is bezig met 

een transitie. Hoe ga je zuiniger en efficiënter om met water? Hoe 

schakel je over op een groenere gewasbescherming? Hoe behoud 

je de bodemkwaliteit op de langere termijn? Hoe laat je de natuur 

voor je werken? Hoe breng je de belasting voor natuur en milieu 

terug? Deze vragen komen aan de orde in het individuele advies 

en in projecten. Als het nodig is om een uitdaging diepgaander of 

breder aan te pakken, wordt het in projectvorm aangepakt, vaak 

samen met partners.

Enige voorbeelden:

Delphy-adviseurs helpen glastuinders om met minder energie te 

telen. Onder de noemer ‘Het Nieuwe Telen’ hebben veel bedrijven 

een omslag gemaakt. Ze zijn rationeler gaan telen op basis van 

gewasgegevens, hebben meer controle bereikt en besparen 

energie. Verdere verfijning is mogelijk om nog meer te besparen, 

bijvoorbeeld door meer inzet van energieschermen. Voor veel 

Kazachstan
Delphy ondersteunt inmiddels zo’n tien 
jaar glastuinbouwbedrijven in Kazachstan. 
Ze telen tomaten, komkommer, paprika 
en sla. De aanpak is vierledig. Om het 
teeltniveau te verbeteren, worden teeltdes-
kundigen gedetacheerd op de bedrijven, 
Nederlanders of lokale managers. Verder 
leidt Delphy jong Kazachs talent op. Via 
het Delphy Dashboard kunnen adviseurs 
in Nederland rechtstreeks meekijken op 
de bedrijven en online advies geven. Dat 
wordt aangevuld met incidentele bedrijfs-
bezoeken.
De impact van deze inzet is groot. De 
teelt is naar een hoger niveau getild en 
de bedrijven werken veel duurzamer dan 
voorheen. Ze verbruiken minder water en 
energie. Ze zetten gewasbeschermings-
middelen gerichter en efficiënter in. Het 
verbruik is gedaald en de inzet is veiliger. 
Er is echt een ommekeer in de teelt bereikt.‘We ontwikkelen teeltsystemen  

die houdbaar en rendabel zijn  
in de toekomst’
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gewassen is een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) opgesteld. 

Dat helpt om de kwaliteit te verbeteren bij een energiezuinigere 

teelt. Daarnaast is er een zoektocht naar alternatieve energie-

bronnen om niet meer afhankelijk te zijn van fossiele energie. De 

glastuinbouw maakt een transitie door naar een energiezuinigere 

manier van telen en overgang op duurzame energiebronnen. Dit is 

een kernpunt in de advisering en onderzoek van het Delphy Impro-

vement Center in Bleiswijk

Ook in de vollegrondsteelten is sprake van een transitie. De advi-

seurs begeleiden telers bij behoud van bodemkwaliteit, watervoor-

ziening en overgang naar een duurzamere gewasbescherming. 

Ook zorgvuldige omgang met de omgeving is een belangrijk punt. 

In toenemende mate ondersteunt Delphy dit met eigen onder-

zoek, onder andere op eigen onderzoekslocaties: Delphy ISFC 

(zachtfruit), Delphy Improvement Center (glastuinbouw en vertical 

farming), Delphy onderzoek akkerbouw, Delphy Onderzoekskwe-

kerij boomteelt en vasteplantenteelt, Delphy onderzoekslocatie 

bloembollen en bolbloemen en vanaf 1 januari 2023 ook Delphy 

fruitteelt. 

Verduurzaming Deense tuinbouw
De Deense tuinbouworganisatie heeft een pad 
uitgezet om het gebruik van synthetische gewas-
beschermingsmiddelen uit te faseren. HortiAdvice 
Scandinavia, partnerorganisatie van Delphy, ontwik-
kelt en demonstreert daarom nieuwe strategieën 
om ziekten en plagen te beheersen, samen met de 
telers. Onder andere de introductie van alternatieve 
middelen. Een belangrijk onderdeel is de integratie 
van biologische en gangbare kennis en strategieën 
met nieuwe technologieën. De biologische productie 
beslaat momenteel meer dan 50% bij sommige volle-
grondsgroenten. De ontwikkeling van deze produc-
tiemethode vormt een belangrijk onderdeel van het 
werk met duidelijke impact in de praktijk.

‘Vroeger was duurzaamheid belangrijk 
voor je imago; nu moet het gewoon’

HOOFDARTIKEL
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Digitalisering
Alle agrarische sectoren maken een ontwikkeling door naar rati-

oneler telen op basis van meetgegevens. Actuele data maken het 

mogelijk om beter en op het juiste moment in te spelen op de 

actuele omstandigheden. En ook om recht te doen aan verschillen 

binnen percelen. Preciezer telen betekent niet alleen meer zeker-

heid over opbrengst en kwaliteit voor de boer en tuinder (VN-doel 

8) maar ook efficiënte en zuinige omgang met grondstoffen 

(VN-doelen 7 en 12). Bovendien wordt het beter mogelijk milieu en 

omgeving te ontzien (VN-doelen 6, 13 en 15).

Precisieteelt vergt meetinstrumenten (zoals sensoren en camera’s 

op apparatuur of drones) om de data te verzamelen. Vervolgens 

rekenprogramma’s of algoritmes om de data te analyseren. En tot 

slot is er een match nodig met plantkundige kennis. De modellen 

worden in eigen huis ontwikkeld. Delphy is immers uniek in het 

vertalen van plantenkennis naar algoritmes. 

De gang naar digitalisering is het verst gevorderd in de glastuin-

bouw. Het team Delphy Digital is in het leven geroepen om de 

ontwikkelingen aan te jagen en in te passen in het advieswerk. De 

Quality Management Systemen (QMS) zijn belangrijke teelt- en 

beslismodellen voor telers en adviseurs. Een stap verder is telen op 

afstand of advies op afstand. Door voortdurend alle teeltdata op 

een dashboard te volgen kunnen ondernemers op afstand beslis-

singen nemen. Voor de adviseurs van Delphy zijn de dashboard-ge-

gevens de voedingsbodem voor gerichte adviezen. Zo kunnen ze 

bijvoorbeeld bedrijven in Kazachstan of Japan begeleiden zonder 

veelvuldig bedrijfsbezoek. Dit scheelt aanmerkelijk in vliegbewe-

gingen en dus in CO
2
-footprint.

QMS Tomaat
Delphy is specialist in groene digitalisering: de 
unieke kennis van een tuinder vertalen naar digi-
tale oplossingen en middelen. Dit levert niet alleen 
meerwaarde op voor de teler maar ook voor toele-
veranciers. Met QMS tomaat kan de teler verschil-

De impact van  
digitale oplossingen 

Delphy neemt deel in het project Quan-
tiFarm, onderdeel van Horizon Europe, het 

onderzoeks- en innovatieprogramma van de 
Europese Unie. QuantiFarm ondersteunt de 

inzet van digitale technologie in de land-
bouw om de duurzaamheid en het verdien-

vermogen te verbeteren. 
Daartoe introduceert QuantiFarm een 
methode om kosten en baten van digi-

tale oplossingen te beoordelen. Delphy is 
betrokken bij case studies in Nederland in de 
fruitteelt, akkerbouw en glasgroenteteelt en 

in Polen in de fruitteelt. Hierin doet Delphy 
vergelijkend onderzoek waarin gebruikers 

en niet-gebruikers van digitale technolo-
gieën met elkaar worden vergeleken. 

‘Digitalisering maakt kennis 
schaalbaar over de hele wereld’
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lende teeltscenario’s doorrekenen en de impact van 
zo’n scenario op productie en kosten bepalen. 
Dat is bijvoorbeeld gebeurd in de samenwerking 
met veredelaar BASF Nunhems. Met behulp van 
QMS Tomaat zijn de teeltplannen op twee locaties 
aangepast. Dat heeft als resultaat: beperking van 
het energieverbruik en tegelijkertijd verbetering 
van kwaliteit en productie.

De vertical farm is de meest vergaande vorm van teeltbeheersing. 

Teelt in een volledig afgesloten ruimte kan overal plaatsvinden, 

onafhankelijk van de lokale omstandigheden. Vertical farms gaan 

zeer efficiënt om met water, ruimte, meststoffen. Er is weinig 

post-harvest verlies en ze kunnen dicht bij de consument produ-

ceren, midden in de stad. Dat bespaart veel op transport. Boven-

dien wordt de stedelijke bevolking zo voorzien van vitaminerijke 

groenten. Dit zijn dus zeer duurzame aspecten. Aan de negatieve 

kant van de balans staat vooralsnog het hoge energieverbruik.

Delphy vindt vertical farms een veelbelovende ontwikkeling. 

Reden om er zelf in te investeren met eigen onderzoek in het 

Delphy Improvement Center in Bleiswijk. Belangrijk aandachtspunt 

is verhoging van de productie om zo de energie-input per kilo 

product te verminderen. 

Klimaatverandering
De beschikbaarheid van schoon zoetwater wordt wereldwijd 

nijpender. Zelfs een waterrijk land als Nederland heeft ermee te 

maken. Alle teelten ervaren al enkele jaren knelpunten omdat het in 

de zomer simpelweg te weinig regent. Dat vergt actie: meer water-

opslag, betere aanvoer, zuinig omgaan met water door bijvoor-

beeld druppelirrigatie, verbetering van de capillaire werking van de 

bodem. De ondernemers staan voor veel keuzes, waarbij ze advies 

goed kunnen gebruiken. 

Halvering gasverbruik in  
doorteelt aardbei
Delphy ISFC, onderzoekslocatie voor 
zachtfruit, werkt in een doorteelt aardbei 
aan het halveren van het gasverbruik van 
deze teelt, zonder concessies in produc-
tievolume, kwaliteit en productieperiode. 
Een doorteelt aardbei is een teeltstrategie 
onder glas, waarbij in augustus geplant 
wordt en van dezelfde plant in het najaar 
en voorjaar geoogst wordt. Deze stra-
tegie betreft 60-65% van het Nederlands 
glasareaal. Beheersing van benodigde 
energie-energiekosten is van essentieel 
belang voor de Nederlandse glasaardbei.

‘De drie strategische 
onderzoeksthema’s van Delphy: 

Weerbaar telen, digitalisering, 
klimaatbestendige teeltsystemen’

Lees verder op pagina 18

HOOFDARTIKEL
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Milan 
Franssen

Milan is geen telerszoon, maar heeft veel affiniteit met de plantaar-
dige sectoren. Zijn afstudeerproject bij de HAS bracht hem een fasci-
natie voor ‘bodem’. In zijn studie plantwetenschappen bij de WUR heeft 
hij zijn kennis op dit onderwerp vergroot en met zijn studie landbou-
weconomie bracht hij de economische kant in beeld. Na een succes-
volle stage bij Delphy is Milan nu projectmanager gesloten tuinbouw 
met als specialisatie bodem en circulariteit.

Welke klanten?

Iedere partij die kennis- of toepassingsvragen heeft waar de kennis 

van Delphy uitkomst kan bieden. Dat kunnen individuele telers zijn, 

ketenpartners, provincies, waterschappen, praktijknetwerken. Vragen 

worden doorgespeeld naar een van de teeltadviseurs maar kunnen 

ook leiden tot een onderzoek of project. De vraag, het probleem of de 

eigen inzichten van projectmanagers en teeltadviseurs worden verwerkt 

in een projectvoorstel en partners worden betrokken bij de realisatie. 

Dat betekent dat het opbouwen van een netwerk van groot belang is: 

partners vinden, maar ook zelf gevonden worden. ‘Ze weten mij langza-

merhand te vinden, en daar komen concrete samenwerkingen uit’.

Wat is het meest uitdagende dat je dit jaar hebt gedaan

‘Ik ontdekte bij Delphy dat ik mijn theoretische kader moet vertalen 

naar de praktijk. In plaats van vóór de praktijk proberen te denken, 

moet je samen mét de praktijk denken. Wat dat betreft ben ik bezig 

met een 180 graden draai.’ 

Verandering nodig?

‘Ik wil meer waardering zien voor primaire producten. In de super-

markten wordt een groot deel van de schappen gevuld met 

bewerkte producten, al die bewerkingsstappen komen de voedings-

waarde niet ten goede. Consumenten zouden trotser op ons verse 

Nederlandse product moeten zijn, en de sector zelf misschien ook 

wel.’  

Mijn meerwaarde voor klanten
Omdat ik als projectmanager het grote plaatje zie 
en daar een visie op heb. Ik breng telers, adviseurs 
en onderzoekers samen en kom zo tot een goed 
onderbouwde maar praktische aanpak. 

Waarom bij Delphy werken?
Omdat je impact kunt maken in een sector die er echt toe doet. Je staat tussen beleid en praktijk. 

Als projectmanager heb je veel vrijheid, naast een hoge mate van ondernemerschap en 

verantwoordelijkheid. Met de kennis van Delphy-specialisten 

kun je voor brede problemen oplossingen aandragen. 
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Rens 
Smith 

Rens werkt nu vijf jaar bij Delphy als adviseur komkommer én herfst-
tomaat. Rens is jong, maar toch al manager van team glasgroenten. 
‘Ik ben wat jonger maar heb frisse ideeën en een mening. Daar staat 
Delphy voor open.’ Delphy streeft een mix na van jonge en ervaren 
medewerkers.  

Welke klanten?

De klanten van Rens zijn komkommertelers die tevens herfstto-

maten telen. Dat kan een familiebedrijf zijn of een grote teler die 

teeltmanagers in dienst heeft.

Wat is het meest uitdagende dat je dit jaar hebt gedaan

‘Het meest uitdagende is mijn nieuwe rol als manager. Mijn kracht is 

dat ik vrij fanatiek ben in teeltzaken. Ik weet waar ik over praat en ik 

denk dat ik dus ook weet waar adviseurs tegenaan lopen. Dat helpt. 

De grootste uitdaging is misschien wel het grote aantal ideeën dat 

voortdurend opborrelt. Wat zijn goede ideeën, wat is korte termijn, 

wat lange termijn? 

Iedere dag staat in het teken van ‘wat kan ik namens Delphy bete-

kenen?’ Wat kan ik zelf, wat kan ik beter aan een ander overlaten? De 

dingen die ik bedenk of vind, daar wordt naar gekeken en geluisterd. 

Ik blijf mezelf ontwikkelen. We willen uitbreiden, nieuwe mensen 

aantrekken, daar focus ik mij nu op.’

Verandering nodig?

‘Wat ik zou willen veranderen is dat voor iedereen duidelijk is dat 

Delphy wereldwijd werkt en dat we van klein tot groot klanten 

kunnen adviseren. Dat, als ik in Frankrijk op vakantie ben, ergens 

de kas in zou lopen en dat diegene die ik daar aanspreek Delphy 

kent. Teelt is de kracht van Delphy; we hebben veel kennis van ‘met 

minder input meer output’, energiebesparing, arbeid, kunstmest, 

water en energie. Dat moet iedereen weten.’  

Mijn meerwaarde voor klanten
Delphy weet alles wat met voedselproductie te 
maken heeft. Van teler tot investeerder kan Delphy 
iedereen op maat begeleiden en van kennis voor-
zien. Ik wil het klankbord zijn van de teler.

Waarom bij Delphy werken?
Je hebt een boel verantwoordelijkheid, de vrijheid om je eigen wensen in te vullen, 

je eigen focus te bepalen. Elke dag kun je je persoonlijk ontwikkelen, in kennis en als persoon. 

Er is veel kennis bij Delphy en dat wordt graag gedeeld’.
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Daarnaast is het zaak om het grond- en oppervlaktewater niet te 

vervuilen door uitspoeling van meststoffen of gewasbeschermings-

middelen en door afstroom en drift richting de sloot.

Delphy heeft voor elk gewas een waterexpert om deze vraag-

stukken aan te pakken. 

Toenemend watertekort is één van de gevolgen van klimaatveran-

dering. De situatie vraagt om steeds meer aanpassingen in de land- 

en tuinbouw. De gezamenlijke noemer is ‘klimaatbestendig telen’. 

In Noordwest Europa zijn de genoemde watervraagstukken een 

belangrijk onderdeel daarvan. Daarnaast kunnen aanpassingen van 

bouwplan en teelttechniek nodig zijn.

In Egypte is de situatie al veel nijpender. Daar vallen al de activi-

teiten van Delphy eigenlijk onder de noemer climate smart agricul-

ture. Het betekent zoeken naar teeltmogelijkheden onder droge 

en verzilte omstandigheden. Geschikte gewassen, zoutbestendige 

rassen, inzet van compost, aanpassing van irrigatie, aangepast 

beheer van de verschillende bodemlagen. Dit past in een overall 

aanpak om het kennisniveau te verbeteren en duurzame ketens op 

te zetten in Egypte. 

Agro Fossil Free 
In het project Agro Fossil Free werken negen 

landen samen om tot een landbouw te komen die 
niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Voor 

Nederland is Delphy projectleider. Doel is om boeren 
te helpen minder broeikasgassen uit te stoten. Bij de 
concrete mogelijkheden valt te denken aan trekkers 

die lopen op elektriciteit of waterstof, windmolens, 
zonnepanelen en betere opslagsystemen voor 

energie. Maar ook in de teelt zijn aanpassingen 
mogelijk zoals meer koolstof vasthouden in de 

bodem. De nadrukkelijke bedoeling is om bestaande 
kennis beter te laten doorstromen naar de praktijk.

‘Innovatie van teeltsystemen  
is de sleutel tot duurzaamheid’
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Delphy-adviseurs begeleiden boeren bij de zoektocht naar 

manieren om in te spelen op de impact van klimaatverandering. 

Zo kan de uitstoot van broeikasgassen verminderen door op den 

duur geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Die uitdaging 

is in de glastuinbouw het grootst. Veel van het onderzoek in het 

Delphy Improvement Center is gericht op een glastuinbouw die 

veel minder afhankelijk is van aardgas. Ze slagen de onderzoekers 

erin om tomaten te telen met zes kuub gas in plaats van de gebrui-

kelijke 25 kuub.

Verder is het bijvoorbeeld in de akkerbouw mogelijk om meer kool-

stof in de bodem vast te houden. Het sleutelwoord daarbij is een 

hoger organisch stofgehalte.

In warme zomers kan het klimaat in de binnensteden werkelijk 

onaangenaam worden. Een belangrijke manier om zulke ‘hot 

spots’ af te koelen is vergroening van de leefomgeving. De boom-

kwekerij levert daarvoor de voorwaarden in de vorm van robuuste 

gewassen die tegen moeilijke omstandigheden kunnen. Er is nog 

meer partnerschap nodig om verdere vergroening van de steden te 

bereiken. 

Biodiversiteit
Ook biodiversiteit heeft twee kanten. Een duurzame landbouw 

draagt bij aan behoud van biodiversiteit (VN-doel 15). Dat is moge-

lijk door aanpassing van de gewasbescherming. Bij-vriendelijke 

middelen gebruiken, geïntegreerde bestrijding en zorgen dat er 

geen bestrijdingsmiddelen in het water terechtkomen. Ook de 

aanleg van akkerranden is een inmiddels beproefde methode. 

Van de andere kant kun je de natuur ook voor je laten werken. Dat 

heet functionele agrobiodiversiteit (FAB). Akkerranden herbergen 

namelijk ook nuttige bestrijders van plaaginsecten. Delphy heeft in 

de loop van de jaren geparticipeerd in diverse regionale projecten 

om FAB naar een hoger niveau te tillen. Dat gaat gepaard met een 

lagere inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Dat is vaak een 

kwestie van durven, maar gebaseerd op goede monitoring van 

plagen en natuurlijke vijanden.

De fruitteelt is zelfs erg afhankelijk van biodiversiteit. 

LED’s 
De energiecrisis leidt tot een heroverwe-
ging van het energieverbruik in de glas-
tuinbouw. Het Delphy Improvement Center 
werkt al jaren aan innovatie van teeltsys-
temen, die veel energiezuiniger zijn. De 
onderzoekers hebben al forse stappen gezet 
bij het terugdringen van gasverbruik en 
komende projecten werken naar fossielvrij 
telen. Dat is een voorwaarde voor een houd-
bare en rendabele kastuinbouw. Daarin 
vindt de belichting louter plaats met LED’s, 
die ten opzichte van hogedruknatrium 
lampen 50% energie besparen.

‘Werken met de natuur  
in plaats van ertegen in’

Lees verder op pagina 22

HOOFDARTIKEL
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Roel 
van der Vlugt

Roel is al in zijn afstudeerfase van de opleiding tuinbouw en agri-
business in Delft begonnen met werken bij Delphy als onderzoeker en 
adviseur bij team bloembollen. ‘Zowel onderzoek als advies spreekt 
me aan. Ik wil de onderzoeken die lopen meteen meenemen naar de 
klanten. Het is heel leuk als je een vraag krijgt waar je onderzoek over 
hebt lopen’. Op dit moment voert Roel onderzoek uit naar dubbele 
heetstook bij hyacintenbollen: de grens opzoeken tussen temperatuur, 
gewicht en kwaliteit. 

Welke klanten?

Klanten van Roel zijn bloembollenkwekers en broeibedrijven in Noord- 

en Zuid-Holland. Het is nu de drukste tijd: oogst, bewaring, stadiumon-

derzoek. Bij stadiumonderzoek bekijk je onder de microscoop of de 

bollen al een stamper en meeldraden hebben gevormd. Is dat zo, dan 

worden de bollen gekoeld voor broeibedrijven of voor de handel. 

Wat is het meest uitdagende dat je dit jaar hebt gedaan

‘Uitdagend onderzoek naar heetstook in alliums: voor uiengewassen 

is heetstook nieuw. We maken de bollen nat zodat de aaltjes tot 

leven komen, en zoeken dan de juiste temperatuur om de aaltjes te 

doden. En we boeken succes!’

Verandering nodig?

‘In drukke periodes mijn werk goed verdelen. Er zijn weken dat 40 

uur te kort is. Door de Delphy Academy leer ik dat ook andere jonge 

collega’s dit meemaken. Dat helpt!’   

Mijn meerwaarde voor klanten
U heeft mij nodig omdat ik veel van het bollenvak 
afweet. Omdat ik als adviseur bij veel klanten kom 
zie ik wat goed gaat en beter kan, en kan ik mijn 
kennis delen. En omdat ik goed ben in samen-
werken en dat ook leuk vindt. 

Waarom bij Delphy werken?
De vrijheid. Als je nieuw onderzoek wilt starten kun je eigen ideeën en 

creativiteit daarin meenemen. Je kunt je eigen tijd indelen, 

maar hebt ook een goede samenwerking binnen het team. 
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Roelof 
Naber

Roelof werkt bij het bedrijf ‘waar ik eerst nooit wilde werken’. Het is 
goed gekomen: Roelof is 30 jaar in dienst als manager en adviseur 
akkerbouw. ‘Het landbouwkundige en het strategische vind ik het 
meest interessant; teelt is voor mij het meest boeiende omdat dit ieder 
jaar weer anders is.’ 

Welke klanten?

Roelof werkt in de Drentse veenkoloniën waar vooral zetmeelaard-

appelen, suikerbieten, uien, granen en wortelen worden geteeld. 

Ook experimentele gewassen zoals valeriaan. Zijn klanten zijn telers 

waarvan de grootste 700 ha grond heeft en de kleinste 50 ha. 

Roelof: ‘Ik ben een soort cowboy die rondrijdt in zijn jachtgebied. Als 

een klant een probleem heeft ga ik er dezelfde dag heen, omdat ik 

alleen met een paar klanten vaste afspraken plan’.

Wat is het meest uitdagende dat je dit jaar hebt gedaan

‘Als manager is het een uitdaging om mijn team optimaal te laten 

functioneren Als adviseur is mijn uitdaging, bij het werken met data, 

de koppeling van QMS Plantsap aan Plantadvies. Doel is de plant nog 

beter te kunnen begrijpen en monitoren. In Plantadvies staan alle 

percelen met alle informatie over bodem en bemesting. Als we deze 

informatie koppelen aan de plantsapmetingen worden verbanden 

heel snel duidelijk en wordt onze voorsprong op het gebied van 

bemesting nog groter.’

Verandering nodig?

‘Veel middelen zijn de laatste jaren verboden, maar de plagen en 

onkruiden blijven. De middelen die we gebruiken, zijn milieuvrien-

delijk en worden spaarzaam gebruikt. Toch is de houding richting 

landbouw heel kritisch. De landbouw produceert voedsel, het vraagt 

offers om voldoende voedselproductie veilig te stellen. Daar wordt 

heel gemakkelijk over gedacht of niet over nagedacht door de 

bevolking.’  

Mijn meerwaarde voor klanten
Als je een scherp klankbord wilt en resultaten wilt 
verbeteren, kun je bij mij terecht. Ik ben redelijk 
direct en eigenwijs, daar moet je tegen kunnen. 
Mijn drijfveer is om mensen te helpen. De onafhan-
kelijkheid van Delphy maakt juiste keuzes mogelijk. 

Waarom bij Delphy werken?
Mijn baan biedt enorme vrijheid en je kunt er heel veel creativiteit in kwijt. De grootste uitdaging is 

dat je manoeuvreert op de randen van de kennis. Een onderzoek naar een actueel probleem duurt al gauw 

een jaar. Daarom bespreken we de vragen in ons team zodat we een oplossingsrichting vinden. 

Klanten maken niet altijd dezelfde keuzes dus dan wordt de oplossingsrichting snel duidelijk. 

Dat maakt ons praktisch, snel, slagvaardig en onderscheidend.
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Voor een goede bestuiving zijn niet alleen honingbijen nodig, 

maar ook wilde bijen en hommels. Die laatste worden belangrijker 

omdat de fruitbomen door de klimaatverandering vroeger gaan 

bloeien. Honingbijen zijn dan nog niet zo actief, wilde bijen wel. Er 

is dus een mix van bestuivers nodig, wilde en tamme. In samen-

werking met partners hebben onze adviseurs de inzet van metsel-

bijen geprofessionaliseerd.

Het Buijtenland van Rhoon
Het Buijtenland van Rhoon is het grootste experi-
ment in Nederland met natuurinclusieve landbouw. 
Dat wil zeggen: akkerbouw met volop oog voor 
de omgeving. Dit wordt bereikt door een deel van 
het areaal in te ruimen voor natuurlijke vegetatie, 
een teeltplan met een variatie aan gewassen en 
zeer laag insecticidengebruik. Dit geeft wat meer 
risico’s die de ondernemers willen dekken door 
hun producten lokaal te verkopen. Delphy vervult 
als partner een adviserende rol bij de gang naar 
minder middelengebruik, bijvoorbeeld door gewas-
monitoring.

Veenvrij
De winning van veen is heel moeilijk duurzaam 
te maken. Het tast de biodiversiteit aan en zorgt 
voor uitstoot van broeikasgassen. Dat is de reden 
dat het gebruik in potgronden onder druk staat. 
Zomaar vervangen door andere grondstoffen 
is echter lastig. Veen heeft namelijk een aantal 
unieke eigenschappen, zoals buffering van water, 
meststoffen en zuurgraad. Elke andere grondstof 
heeft zijn eigen beperkingen. Toch is een overgang 
wel mogelijk. Daarvoor moet de kennis op tal van 
vlakken groeien. Op de Delphy Onderzoekskwekerij 
Boomteelt en Vasteplantenteelt in Hazerswoude 
werken onderzoekers aan alternatieven, met een 
voorkeur voor circulaire grondstoffen uit de regio. 

‘Autonoom telen:  
de rol van de tuinder verschuift van 

uitvoering naar strategie’
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Partnerschap
Nederland is vermaard om zijn bereidheid om samen te werken en 

tot compromissen te komen en daarmee doelen te realiseren. Dat 

is een goede voedingsbodem om projecten samen met anderen 

vorm te geven. Delphy werkt samen met bedrijven, kennisinstel-

lingen en andere partijen die de eigen kennis en vaardigheden 

aanvullen en een goed netwerk meebrengen. Dit gebeurt bijvoor-

beeld bij projecten gericht op de verduurzaming van de landbouw- 

en tuinbouw, digitaliseringsprojecten maar ook bij de opzet van 

afzetketens. 

Daarbij werkt Delphy ook regelmatig samen met bedrijven en 

instellingen die op hetzelfde terrein actief zijn. Het blijkt heel goed 

mogelijk om op projectbasis samen te werken zonder concurre-

rend te worden. 

Bedekte teelt bevordert duurzaamheid
Overal ter wereld groeit de teelt onder bedekking 
in low-tech, mid-tech of high tech kassen. Bedekte 
teelt gaat veel efficiënter om met water, ruimte, 
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen dan 
open teelten. De productie stijgt met sprongen. 
Delphy is wereldwijd topexpert op dit gebied. Een 
nadeel van kassen in landen met een koud seizoen 
is het hoge energieverbruik. Het Delphy Improve-
ment Center werkt voortdurend aan een energiezui-
nigere teelt. 

Dit artikel is tot stand gekomen door de gewaardeerde mede-

werking van: Christian van Os, Akira Saito, Marloes Dogterom, 

Laura Bautista, Max van den Hemel, Wilco Dorresteijn, Salah Ali, 

Jan Kiers, Arnoud van Boven, Aad van den Berg, Jan Jensen Hass, 

Natascha Vendel, Jeroen van Buren, Corné Lugtenburg, Bart 

Jongenelen, Lisanne Schuddebeurs, Derk Rademaker, Jacco van 

der Wekken en Mathilde van Werven. 

Internationale samenwerking 
Op veel plaatsen loopt de bodemkwaliteit 
achteruit. Dan kan leiden tot teeltpro-
blemen, maar ook tot milieuproblemen 
zoals eutrofiëring en vrijkomen van broei-
kasgassen. Verbetering van het organische 
stofgehalte van de grond is een goede 
methode om tot een meer duurzame teelt te 
komen. Delphy participeert in het Interreg-
project Soilcom. Hierin zoeken instituten 
uit vijf landen rond de Noordzee naar de 
beste methoden om de bodem te verbeteren 
met compostsoorten.

HOOFDARTIKEL
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Stijn 
Jochems

Zijn vader nam hem al mee naar de ‘Kom In De Kas’ dagen, en dat 
maakte indruk. Stijn ging naar de HAS Den Bosch en ging bij Delphy 
werken als onderzoeker op het Improvement Centre. Dicht bij de 
praktijk staan en problemen oplossen, dat spreekt hem aan. Stijn 
onderzoekt hoe nieuwe technieken het meest efficiënt kunnen worden 
toegepast. Telers investeren niet zomaar in nieuwe technieken zonder 
te weten wat voor effect het heeft op hun gewas en teeltstrategie. 
Daarom zoekt het Improvement Centre de grenzen op met nieuwe 
technieken en strategieën. Met metingen en sensoren wordt het effect 
op het klimaat en de plant in kaart gebracht zodat de impact zichtbaar 
wordt. Dat is nuttig voor de telers, maar ook voor toeleveranciers die 
een onderzoekspartner zoeken die de resultaten vanuit het oogpunt 
van een teler kan zien. Binnen de onderzoeken wordt veel contact en 
discussie gezocht met telers, adviseurs, en specialisten op het gebied 
van o.a. schermen, belichting, en irrigatie.

Welke klanten?

In onze publieke proeven staat de transitie naar een fossielvrije glastuin-

bouw centraal en zoeken we met telers naar geschikte oplossingen en 

strategieën om die stap te maken. Maar er zijn ook private projecten, 

zoals LED-leveranciers, veredelaars en pioniers met nieuwe technieken 

die hun producten of rassen willen laten testen. Delphy is onafhankelijk 

en heeft veel praktijkkennis, wat goed van pas komt bij de beoordeling 

van resultaten en het uitbrengen van advies.

Wat is het meest uitdagende dat je dit jaar hebt gedaan

‘We zijn een proef aan het opzetten voor energiezuinige aubergine 

onder LED die jaarrond geteeld wordt. Het is een uitdaging om de 

belangen van alle betrokken partijen te behartigen en dicht bij de 

praktijk te blijven, als je ook juist een toekomstig teeltconcept opzet. 

Maar het belooft een leuke en interessante proef te worden!’

Verandering nodig?

‘Mijn doel is om bij te dragen aan een sector die rendabel en effi-

ciënt voedsel kan blijven produceren voor de hele wereld. Ik wil 

meer naar ‘buiten’ om telers face-to- face te ontmoeten, ook inter-

nationaal. Als themaspecialist kan ik mijn expertise dan nog beter 

inzetten voor telers of voor collega adviseurs en onderzoekers.’  

Mijn meerwaarde voor klanten
Ik ben uw partner in onderzoek en denk mee vanuit 
klantperspectief. Ik maak een sterk onderzoeksplan, 
uw proef wordt secuur uitgevoerd en ik help bij het 
interpreteren van de resultaten!

Waarom bij Delphy werken?
Ik werk in een leuk, jong, dynamisch team, leer elke dag erg veel, 

sta dicht bij de praktijk en doe onderzoek naar gave nieuwe ontwikkelingen. 
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Tomasz 
Krasowski

Ik ben Tomasz Krasowski uit Polen. Ik ben een glasgroente advi-
seur, werkzaam in Polen en omringende landen. Als adviseur voor 
tomaten en komkommers werk ik samen met tuinders en bezoek ik 
hun kassen regelmatig. Mijn hele volwassen leven is verbonden met 
de tuinbouw, ondanks het feit dat ik niet uit een “tuinbouw” familie 
kom. Na de lagere school heb ik de technische tuinbouwschool 
voltooid en heb ik uiteindelijk de Tuinbouw Universiteit afgerond. 
Naast adviseur ben ik ook boer. Ik verbouw tarwe, maïs en koolzaad 
op mijn eigen boerderij.

Welke klanten?

Mijn klanten zijn voornamelijk familiebedrijven van tomaten- en 

komkommers in Kalisz, het grootste kassengebied van Polen. Voor 

Covid was ik ook actief in CIS-landen. Nu heb ik bijvoorbeeld een 

klant in Roemenië.

Wat is het meest uitdagende dat je dit jaar hebt gedaan

Op dit moment zijn er grote zorgen onder mijn klanten vanwege 

de energiecrisis. Ze weten niet wat ze volgend jaar moeten 

doen, daarom probeer ik ze te helpen om de beste beslissingen 

te nemen over wanneer en hoe ze het nieuwe seizoen moeten 

beginnen. Sommige van mijn klanten denken erover om het gewas 

te veranderen, om bijvoorbeeld van tomaten over te gaan op zacht 

fruit zoals aardbeien of frambozen.

Verandering nodig?

Covid toonde aan dat reizen beperkt kan zijn, daarom is het 

belangrijk om adviesdiensten op afstand te ontwikkelen, gebaseerd 

op automatisering en gebruik van sensoren die in het gewas zijn 

geïnstalleerd.  

Mijn meerwaarde voor klanten
Ze kunnen op mij vertrouwen en weten dat ik een 
eerlijk persoon ben. Ze kunnen contact met mij 
opnemen als ze twijfelen of niet weten hoe ze een 
probleem moeten oplossen.

Waarom bij Delphy werken?
Het werk van een consultant geeft veel voldoening, zeker wanneer klanten blij zijn met mijn werk.

 Ik denk dat het adviseren van bedrijven op een hoger niveau ligt dan alleen de verkoop. 

En vrijheid: ik werk zoals ik wil. Tot nu toe met goede resultaten :)
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Over Delphy
Delphy adviseert telers, doet praktijkgericht 
onderzoek, is projectleider van innovatieve 
projecten, verzorgt nationaal en internatio-
naal trainingen en ontwikkelt software voor digitaal 
teeltmanagement. Samengevat: Delphy optimaliseert gewas-
productie door kennisontwikkeling en kennisimplementatie, 
rekening houdend met locatie, gewas, duurzaamheid en de 
marktvraag. Delphy draagt op deze manier bij aan gezond-
heid, voedselveiligheid, duurzaamheid en het welzijn van de 
mensen op deze wereld.  

Kennisontwikkeling Kennisimplementatie Buitenlandse vestigingen

Team Delphy Improvement 
Centre (Glastuinbouw)

Team Delphy ISFC (Zachtfruit)

Team Onderzoek Boomkwekerij 
en Vaste Plantenteelt

Team Onderzoek Akkerbouw

Team Onderzoek Fruitteelt

Team Vertical Farming

Team Projecten en Innovaties

Team Onderzoek 
Gewasbescherming (Aegisto)

Team Onderzoek Bloembollen 
en Bolbloemen

Team Akkerbouw Noordoost-
Nederland

Team Akkerbouw Noordwest-
Nederland

Team Akkerbouw en 
Vollegrondsgroente Zuidwest-
Nederland

Team Akkerbouw en 
Vollegrondsgroente Zuidoost-
Nederland

Team Zachtfruit

Team Fruitteelt

Team Boomteelt en Vaste 
Plantenteelt

Team Bloembollen en 
Bolbloemen

Team Sierteelt

Team Glasgroenten

Team Biologische Landbouw

Team Afrika

Team Noord- en West-Afrika

Team Azië

Team Gewastaxaties

Delphy Digital

Team Kazachstan

Delphy Polen

Delphy Groot-Brittannië

Delphy België

Horti Advice Scandinavia

Delphy Kenia

Delphy Zuid-Afrika

Delphy Rwanda

Delphy Oeganda

Delphy Ghana

Delphy Kazachstan

Delphy Japan
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Werken bij Delphy
Planten en mensen, daar draait het om bij Delphy. Wij 
bieden een breed scala aan functies, verdeeld over de activi-
teiten van ons bedrijf. 
Een baan bij Delphy wordt ingevuld vanuit ieders persoon-
lijke expertise, kracht en belangstelling. De inkleuring van 
de functie is heel persoonlijk en deze groei en bloei wordt 
begeleid vanuit de Delphy Academy. 

Welke banen bieden wij aan?
In alle plantaardige sectoren

Adviseurs geven vanuit een hoog kennisniveau teelt-, strategisch 

en bedrijfsmatig advies. Adviseurs zijn een belangrijke sparring-

partner voor telers.

• Teelttechnische expertise (bemesting, gewasbescherming, 

klimaatbeheersing, digitalisering, oogst, bewaring, energie)

• Advisering over uitbreiding, teeltwisseling, overnames, afzet, 

wet- en regelgeving

• Ontwikkeling van een breed netwerk in de sector 

Onderzoekers voeren onderzoek uit en ontwikkelen daarmee 

kennis die direct in de praktijk toepasbaar is. Bij het onderzoek 

staan plant en teeltconcepten centraal. Werken op of vanuit onze 

eigen onderzoekslocaties.

• Het initiëren en opzetten van onderzoeksprojecten 

• Beheer van relaties in de praktijk en het publieke veld

• Aansluiting realiseren tussen projecten en onderzoekscalls

• Kennisdeling van onderzoeksresultaten met adviseurs, partners 

en telers

Teeltengineers maken digitale intelligentie beschikbaar voor telers 

door de ontwikkeling en inzet van software voor beslissings- en 

groeimodellen.

• Initiëren en begeleiden van de ontwikkeling en inzet van 

software voor beslissings- en groeimodellen voor het (teelt-)

management. 

• Schakel tussen telers, teeltexperts en digitale intelligentie

Projectmanagers staan dicht bij de praktijk en bouwen een (inter-

nationaal) netwerk op. Acquireren, schrijven en het managen van 

projecten. Werkplekken in Nederland en internationaal.

• Opbouwen van een Nederlands (en voor Europese projecten 

ook internationaal) netwerk 

• Kennis hebben en het volgen van regelingen en openstellingen

• Kennisoverdracht (open dagen, trainingen, workshops, live of 

online)

• De ontwikkeling van land- en tuinbouw in de kernlanden van 

Delphy 

• Verzorgen van teelttechnische trainingen, live of online

• Projecten opzetten samen met Partners

• Trainers dragen hun gewaskennis over aan groepen, bedrijven of 

individuen in Nederland en internationaal.

• Maatwerk

• Op Delphy onderzoekslocaties of bij klanten

Om de onderlinge ontmoeting en de band te versterken orga-

niseert Delphy de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst, zijn er 

teamuitjes en besteden we veel aandacht aan hoogtepunten 

zoals jubilea. 

Voor actuele vacatures:

www.delphy.nl/vacancies
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Proeftuin Randwijk, fruitteelt (vanaf 1 januari 2023)

Onderzoekslocaties Delphy

Delphy Onderzoekskwekerij boomteelt en vasteplantenteelt, Hazerswoude

Delphy Improvement Center Bleiswijk, glastuinbouw, vertical farming

Onderzoekslocatie akkerbouw, diverse locaties in Nederland samen met partners

Delphy ISFC Horst, zachtfruit

Delphy in cijfers

In 2021 ontvingen 6077 klanten, verdeeld over 48 landen, een factuur.

Delphy proeftuin bloembollen en bolbloemen, Hillegom
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FAQEvents Delphy
Tijdens de events die Delphy organiseert staan kennisover-
dracht en het bijeenbrengen van relevante mensen voor de 
sector centraal.  

Open teelten
• Appeldag

• Demodag bodembeheer

• Demodag B-peen

• Demodag druppelirrigatie

• Demodag duurzame fruitteelt

• Demodag fossielvrij telen

• Demodag kringlooplandbouw

• Demodag niet-kerende grondbewerking

• Demodag onkruidbestrijding en organische meststoffen

• Demodag precisietechniek

• Demodag robotisering

• Demodag spuittechniek

• Innovatiedag pioenroos

• Innovatiedag dahlia

• Open dagen onderzoekskwekerij boomteelt en  

vasteplantenteelt

• Kennisdag onderzoekslocatie Akkerbouw Noord-oost Nederland

• Perendag

• Pootaardappeldag

• Pootaardappelvelddag, wintereditie

• Spuitlicentieverlengingen

• Uiendag

• Verkiezing mooiste bewaarui

Bedekte teelten
• Aardbeiendag

• Kennisbijeenkomst datagedreven teeltmanagement

• Kennisbijeenkomst vertical farming

• Digitaliseringsbijeenkomsten

• Energiek Event

• Field Day zachtfruitsector

• International Soft Fruit Conference

• Kennisevent ISFC zachtfruit

• Pot- en perkplantendag

Heeft Delphy eigen publicaties en nieuwsbrieven?

Heeft Delphy stageplaatsen of meeloopdagen?

Is Delphy onafhankelijk? 

Wat is de voertaal bij Delphy?

Wat is kenmerkend voor de cultuur van Delphy?

Als je bij Delphy komt werken, 
wordt je dan goed begeleid? 

Zijn er mogelijkheden voor internationale 
kandidaten om bij Delphy te komen werken? 

Ja, Delphy geeft gewasbeschermingsgidsen en 

teelttechnische brochures uit.  Ook hebben we 

teelttechische nieuwsbrieven. Bestellen en abon-

neren via onze website.

Ja, er zijn mogelijkheden.  

Stuur een e-mail met je CV naar info@delphy.nl

Delphy behoudt vrijheid door een onafhankelijke 

positie in kennis en producten.

Nederlands en vaak ook Engels

Vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid 

en ondernemerschap

Een tweejarig traject vanuit De Delphy Academy 

begeleidt jonge collega's in hun ontwikkeling als 

mens, expert en professional

In onze internationale teams werken Nederlandse 

en internationale collega's, zowel in Nederland als 

op een buitenlandse vestiging.
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De Delphy 
Academy

Wie bij Delphy start als adviseur,  

onderzoeker of projectleider neemt 

deel aan de Delphy Academy. 

Deze tweejarige opleiding coacht 

medewerkers in hun ontwikkeling als 

expert, professional en als mens. 

Waarom?
Wie aan een eerste of tweede baan begint, heeft al veel kennis in 

huis door opleiding of werkervaring. Toch hebben nieuwe collega’s 

bij Delphy niet alleen 

vakinhoudelijke 

competenties nodig. 

Ook het verwerven 

van klanten of 

projecten, het orga-

niseren van werk, 

het managen van tijd en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke 

vaardigheden. Deze komen aan bod tijdens het opleidingstraject 

van de Delphy Academy. 

Hoe?
Leren en ontwikkelen gaat niet alleen over het aanleren van nieuwe 

vaardigheden, competenties of over het uitbouwen van successen. 

Er moet ook ruimte zijn om te onderzoeken wat iemand in 

bepaalde situaties tegenhoudt in het bereiken van doelen. 

Daarom organiseren 

we persoonlijke 

coaching en inter-

visies met collega’s. 

Hier komen eigen dilemma’s of vraagstukken op tafel. Iedere 

kandidaat wordt begeleid door de coach van de Delphy Academy 

en zijn of haar manager. 

Leerproces
Trainingen en opleidingen zijn leerzaam, maar de beste leer-

meester is de praktijk. Gesprekken met collega’s, klanten en 

managers hebben veel impact op ons als mens en als professional. 

Iedereen heeft feedback nodig; een ander perspectief op een 

vraagstuk kan heel welkom zijn. De Delphy Academy voorziet in 

onderlinge verbinding, feedback, intervisie en is een veilige plek 

voor persoonlijke ontwikkeling. 

Drie onderdelen van de Delphy Academy 

 Jij als expert: vakinhoudelijke ontwikkeling

 Jij als professional: competentieontwikkeling

 Jij als mens: persoonlijke ontwikkeling

Delphy 
Academy

Worldwide Expertise for Food & Flowers

Oorkonde

Delphy 
Academy

Uitgereikt aan

Madelief Bol
Projectmanager Bloembollen
 

Voor het succesvol doorlopen van de Delphy Academy, waarin je jezelf in de afge-
lopen twee jaar als expert, als professional en als mens hebt ontwikkeld aan de hand 
van jouw persoonlijke leerdoelen en groeipad.
 

Jacco van der Wekken
Algemeen Directeur Delphy
 
                                       
 

Datum            
8 september 2022

'Ik ben steviger geworden en een 
betere professional. Ik heb een basis 

meegekregen die ik dagelijks kan ge-
bruiken. Daardoor kan ik me zekerder 

en zelfbewuster presenteren.’

'Ik heb geleerd de vraag achter de 
vraag naar boven te halen’


