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In dit nummer kijken we eens anders naar de wereld 
van innovaties en de daaruit voortkomende start-
ups in de tuinbouw. Toen ik een paar jaar geleden 
om mij heen ging kijken op zoek naar interessante 
start-ups was ik verbaasd dat er in vergelijking met 
de wereld van de techniek (bijvoorbeeld rond de  
TU Delft) en de IT zo weinig initiatieven in de wereld 
van de agri- en horticultuur waren. Dit wil niet 
zeggen dat er geen innovaties zijn, want die zijn er 
wel, maar die worden meestal praktisch toegepast 
binnen de bestaande tuinbouwbedrijven en haar 
toeleveranciers.  

Slechts in een beperkt aantal gevallen leidt dit tot 
interessante nieuwe bedrijven, die anders naar onze 
wereld kijken. Deze constatering heeft er mede toe geleid 
dat we samen met de World Startup Factory in Den Haag 
het FoodStars-initiatief zijn begonnen, gericht op het 
scouten van buitenlandse start-ups. Inmiddels loopt dit 
programma een jaar en is er een aantal start-ups in het 
buitenland gevonden die in Nederland worden begeleid 
met de intentie tot een goed verkoopbaar nieuw product 
te komen. Partners in het FoodStar zijn onder andere 
Kubo, Delphy, het ministerie van Landbouw, de gemeente 
Den Haag, de World Startup Factory en natuurlijk 
Svensson. Wat ons hierbij voor ogen staat? In ieder geval 
hopen we bij te dragen aan een gunstig klimaat in de 
Nederlandse tuinbouwwereld waaruit meer interessante 
start-ups zullen groeien. We willen toch dat Nederland 
voorop blijft lopen in de tuinbouw en anders doen en 
kijken zijn daarvoor essentieel.

Ik nodig dan ook jonge Nederlandse (en buitenlandse) 
ondernemers uit, als ze andere ideeën hebben en op zoek 
zijn naar ondersteuning en advies, om zich bij ons te 
melden. Svensson kan zeker helpen om van een idee een 
verkoopbaar nieuw product te maken: Zweeds en anders! 

Heeft u vragen, opmerkingen, kritiek of suggesties dan kunt 
u mij mailen op: maarten.oostenbrink@ludvigsvensson.com

Maarten A.D. Oostenbrink, 
managing director Ludvig Svensson

De toekomst van food shopping

Venlokas is onbekend
bij vertical famer GrowX

‘Aan tafel bij...’ Anders Ludvigson
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Visie

Als er een gebied is waarin de tuinbouw 
- met succes - de laatste decennia heeft 
geïnnoveerd, dan is het wel op energie-
gebied. Substraat, klimaatcomputers en 
schermen werden gemeengoed. En het 
einde van de innovatiedrift is nog lang niet
in zicht. In de pijplijn zitten onder meer 
technologieën als CO2-afvang (uit afval of uit 
de lucht) en -opslag (CCS), warmtewinning 
(van ondiepe tot ultradiepe geothermie, 
biomassa, waterstof), warmtedistributie 
(warmterotondes, smart grids) en energie-
opslag. We ontwikkelen steeds zuinigere 
kassen (Winterlichtkas, Daglichtkas) en 
teeltmethodieken (Het Nieuwe Telen), met 
dank aan het programma ‘Kas als Energie-
bron’. Maar gaat het wel snel genoeg? 

Fossiele energie
De politiek maakt - onder druk van klimaat-
wetenschappers, Groningen en Urgenda - 
steeds meer haast. “De sector is nog altijd 
diep geworteld in fossiele energie”, 
waarschuwde transitieprofessor Jan Rotmans 
afgelopen voorjaar in het World Horti Center. 
“In 2010 gebruikten we nog 4,5 miljard kuub 
aardgas, nu 3 miljard. Dat moet in 2050 naar 
nul - ik zou zeggen 10 jaar eerder - en dat is 
een formidabele opgave. Met de technologie 
die er nu is, kan het al. Laten we het daarom 
vooral hebben over de vraag: hoe organiseren 
we ons om het sneller te laten verlopen?”

Radicale innovaties
Ook in onze producten wordt volop 
geïnnoveerd. De veredeling heeft geleid tot 
tal van succesvolle innovaties. Steeds betere 
rassen werden en worden ontwikkeld, die 
met minder water, meststoffen en energie 
kunnen groeien of - qua kleur, vorm of 
smaak - iets toevoegen aan het al brede 
assortiment. Biologische en geïntegreerde 
gewasbescherming zijn ondertussen 
gemeengoed. Naast de bovengrondse delen 

kijken we steeds meer naar het wortelgestel 
en de complexe relatie met het bodemleven. 
Biologische teelt is allang geen niche meer, 
PlanetProof wordt de nieuwe (supermarkt)
norm. Robots, camera’s en sensoren rukken 
langzaam op. Oogstrobots zijn een potentiële 

game changer, al is het nog wachten op een 
doorbraak. Wel wordt er volop onderzoek 
naar gedaan, in binnen- en buitenland. 
Is verticaal telen, in een gesloten ruimte, een 
radicale innovatie? Ongetwijfeld, al valt de 
winstgevendheid van Vertical Farming nogal 
tegen, zeker in Nederland. Commerciële 
toepassingen zijn hier nog schaars, of 
wachten nog op realisatie zoals bij Staaij 
Food Group. De circulaire kas (zonder 
emissies of afval) en de autonome kas 
(waarbij de teler wordt vervangen door een 
algoritme) zijn ook te zien als radicale 
innovaties, maar bestaan alleen nog op 
papier of zijn nog in onderzoek. 

Datagedreven
Yuri van Geest, ambassadeur van Singularity 
University en expert in exponentiële 
organisaties, zei drie jaar geleden op het 
Westland Event: “Nederland moet binnen 
vijf jaar met alle nieuwe, exponentieel 
versnellende technologieën aan de slag zijn 
om in de ‘driver’s seat’ te zitten voor de 
wereldwijde voedselproductie.  

“Nederland moet binnen vijf jaar 
met alle nieuwe, exponentieel 

versnellende technologieën aan de 
slag zijn om in de ‘driver’s seat’ te 

zitten voor de wereldwijde 
voedselproductie.”

>>

De tuinbouw moet radicaal innoveren, zeggen deskundigen als Yuri van Geest en 

Jan Rotmans� Want de wereld om ons heen verandert sneller dan de tuinbouw zelf� 

Zijn machtige bigtech-bedrijven of disruptieve start-ups een bedreiging voor de 

tuinbouw of juist een zegen? Hoe pakken we weer de regie? We vragen het aan 

Desh Ramnath van HortiHeroes en Marieke Kodde van InnovationQuarter�
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De wereld zit in een enorme stroom versnelling. 
Binnen nu en vijf à tien jaar wordt alles 
software. Dat betekent dat ook voedsel-
bedrijven, waaronder tuinbouw bedrijven, 
software bedrijven worden.” Is de tuinbouw al 
datagedreven? Feit is dat we steeds meer 
data verzamelen en uitwisselen, bijvoorbeeld 
voor een nauwkeurige klimaatregeling, 
het vergelijken van teeltresultaten of het 
automatisch scouten van ziekten.  
Ook worden steeds meer platforms 
ontwikkeld, voor transacties en het 
uitwisselen van productinformatie. Maar wat 
merkt onze eindgebruiker - de consument - 
daarvan? Gebruiken we die data om 
feedback te verzamelen, te co-creëren en te 
anticiperen op zijn of haar (irrationele) gedrag? 
Zijn we als tuinbouw wel voldoende ‘connected’?

Bulkproducten
Hamvraag is: leiden al die - technische en 
plantaardige - innovaties niet tot ‘meer van 
hetzelfde’? Met andere woorden: zijn al onze 
innovaties wel disruptief genoeg? Jan Rotmans 
denkt van niet: “De glastuin bouwsector is 
één van de meest innovatieve van de wereld 
en daar mogen we trots op zijn. Alleen 
verandert die wereld nu heel snel en heftig. 
Nog steeds draaien we voor 95 procent op 
bulkproducten. We gaan naar hoogwaardige, 
gespecialiseerde producten toe. Ik hoop dat 
er niet al te veel mensen denken dat 
we over 20 jaar nog voornamelijk geld 
verdienen met tomaten, paprika’s en 
sierteelt. We moeten wezenlijk andere 
producten gaan maken. En wezenlijk anders 
met elkaar samenwerken, in andere ketens.” 

En daar voegde hij nog aan toe: “Eén ding 
weten we zeker: dat de wereld niet meer van 
hetzelfde wordt, maar minder van hetzelfde. 
De macro-economie wordt digitaal, circulair 
en biobased. Als je hier naar kijkt door een 
transitiebril, dan zie je de grootste uitdaging 
in 150 jaar.”

Bloomon en Avocado Show
Volgens Desh Ramnath, oprichter en 
tegenwoordig adviseur van HortiHeroes,  
is het aantal radicale innovaties in de 
glastuinbouw op een hand te tellen. 
“Bloomon vind ik aardig radicaal. Het is niet 
zo van: hier heb je de bloemen van onze 
veiling, maar: u vraagt en wij draaien.  
Zij zetten de sierteeltketen op zijn kop met 
superverse, duurzaam gekweekte bloemen, 
inspirerende designs en een flexibel 
abonnement met bezorging. En maken van 
bloemen wereldwijd een lifestyle.” Ook heel 
innovatief in de ogen van Desh is de 
Avocado Show van Ron Simpson.  
“Zijn restaurantketen heeft geresulteerd in 
een hele andere manier van voeding 
benaderen, al zie ik het meer als een 
marketingtruc. Maar het resultaat is er niet 
minder om. Zij hebben de avocado in een 
keer weten te hypen als een gezond product. 
Zij bewijzen dat gezond eten niet saai hoeft 
te zijn, maar ook heel stoer kan zijn.”

DNA-diner
Marieke Kodde, senior business developer 
van InnovationQuarter, heeft de afgelopen 
vier jaar in samenwerking met Natasja van 
der Lely van Koppert Cress hard gewerkt 
aan vers+: een personalised food-concept, 
dat onder meer rekening houdt met je DNA. 
“Met vers+ willen we vastleggen en inzicht 
geven in de vraag welke nutriënten, in welke 
hoeveelheden, in welke groenten zitten.  
En wat het verschil tussen verschillende 
groenterassen is. Op die manier kunnen 

>>

>>

“Bloomon zet de sierteeltketen 
op zijn kop met superverse, 

duurzaam gekweekte bloemen, 
inspirerende designs en een 

flexibel abonnement met 
bezorging�”

Bron: theadvocadoshow.com
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mensen kiezen welke producten het beste 
passen bij hun persoonlijke voedings-
behoefte.” Een radicale innovatie? “Het is in 
ieder geval behoorlijk vooruitstrevend, ook 
gezien de reacties die wij hier op krijgen.  
Wij willen onze data gebruiken bij patiënten, 
preventie en prestatie. Zodat uiteindelijk 
iedereen - op basis van zijn DNA, leefstijl en 
andere behoeften - kan kiezen welke 
groenten gezond voor hem of haar zijn.”

Personalised food
Zowel Desh Ramnath als Marieke Kodde 
wijzen naar datagedreven bedrijven als 
Amazon en Google. Desh: “Voeding is niet 
alleen een basisbehoefte, maar ook een 
manier geworden van entertainment en 
beleving, zelfontplooiing en een middel om je 
gezondheid te verbeteren. Er is schaarste,  
of die gaat toenemen, evenals de drang naar 
meer duurzaamheid. Logisch dat deze 
bedrijven in food stappen, want zij zien 
business-kansen. Wij leven nog te veel in 
onze eigen ‘bubble’, exporteren klakkeloos 
over de hele wereld, maar weten niet wat er 
cultureel, emotioneel of maatschappelijk 
speelt. We weten ook te weinig van de 
techsector, daar hebben we weinig overleg 
mee. In mijn visie is voeding toch een beetje 
het goud en de olie van de toekomst.” 
Marieke: “In de discussie over vers+ viel mij 
op dat veel reacties uit de tuinbouw waren: 
‘Dat komt wel over vijf of tien jaar, waar maak 
je je druk om’. Maar pas op: het gebeurt nu 
al. De Googles en Amazons zitten hier op te 
azen. In de discussie rond personalised food 
zie je tot nu toe vooral de Unilevers en 
voedselgiganten opstaan. Dus tuinbouw: 
zorg dat je er op tijd bij bent en zorg dat je 
het verschil gaat maken. Met vers+ willen we 
laten zien dat we ons huiswerk hebben 
gedaan, zodat mensen echte gezonde 
keuzes kunnen maken. En willen we mensen 

ervan overtuigen dat ze voor groenten 
moeten kiezen, en niet voor een shake of een 
of ander pilletje.”
 
Bigtech-bedrijven en start-ups
Nemen de bigtech-bedrijven straks de 
tuinbouw over? Desh: “Niet alleen bigtech-
bedrijven, maar ook start-ups. Die kunnen 
ook afkomstig zijn uit een hele andere sector 
en denken: misschien kan ik dit ook in de 
food toepassen. Misschien krijg je straks een 
platform dat gratis voedsel aanbiedt, omdat 
zij een ander verdienmodel heeft weten te 
vinden. Misschien kun je straks met je 
DNA-profiel naar een kassaloze Amazon-
winkel stappen en zeggen: ik wil vanavond 
gezond eten, geef mij een recept of advies. 
Of ik moet morgen een examen halen of een 
marathon lopen of... Als wij dit soort zaken 
niet verkennen, en andere sectoren dit wel 
doen, dan ga je de wedstrijd verliezen. 
Misschien pas over tien of twintig jaar.  
Maar wij werken al 130 jaar op dezelfde 
manier en verdienen nu geld. Men voelt niet 
de noodzaak om te veranderen. Terwijl je wel 
nu moet veranderen om straks nog mee te 
kunnen doen. Ik vergelijk het weleens met 
Kodak of Nokia: die gingen ook van een 
wereldheerschappij naar (bijna) niets.”

Datingplatform
Om de tuinbouw sneller te laten innoveren 
moet hier een ecosysteem van innovatieve 
bedrijven en start-ups komen, vervolgt Desh. 
Ook moeten bestaande bedrijven jongeren 
de ruimte geven om te werken aan 
innovatieve projecten. “Er is niet één beste 
route naar radicale innovaties. Intrapreneur-
ship (innovatie in bestaande bedrijven/red.) is 
niet voldoende. Je hebt ook start-ups nodig 
voor nieuwe ideeën en business-modellen. 
En andere sectoren, die in andere dingen 
beter zijn dan wij. Met HortiHeroes proberen 

wij intrapreneurs, entrepreneurs en start-ups 
te verbinden met bedrijven binnen en buiten 
de sector rond actuele vraagstukken. Het is 
een soort datingplatform eigenlijk, een 
kweekbodem voor nieuwe initiatieven.  
We staan nog maar aan het begin.”

Elon Musk
Heeft Desh de nieuwe Elon Musk van de 
tuinbouw al gezien? “Nee, daarom moeten 
we hier een ecosysteem creëren waarvan 
bedrijven en jongeren uit allerlei sectoren 
enthousiast raken. Ik ken young 
professionals van universiteiten, die een 
topbaan hadden bij een bank en daar zijn 
gestopt om in de life science of in 
duurzaamheid wat te gaan doen, omdat het 
impact heeft. Maar er zijn maar weinig 
jongeren die gevoel krijgen bij tuinbouw, 
omdat ze dat grotere doel nog niet zien.  

Dat moeten we echt goed neerzetten, dat 
zijn we nu met HortiHeroes aan het doen. 
En als ze dan kiezen voor de tuinbouw 
moeten ze wel in een ecosysteem 
terechtkomen waarin ze mogen falen,  
mogen creëren en risico’s nemen.” Ook in 
de voedingsindustrie zijn tot nu toe relatief 
weinig start-ups actief. Het Nederlandse 
versnellingsprogramma FoodStars moet 
daar verandering in brengen (zie ook het 
gesprek met directeur Gerrit Jan van ‘t Veen 
op pagina 18). Tot slot: “Wil je relevant 
blijven, dan moet je het wezenlijk anders 
gaan doen dan je nu doet, dat is mijn 
definitie van radicale innovatie. Of dat nou in 
je technologie zit, in je businessmodel of in je 
cultuur. Er moet een omslag plaatsvinden om 
aan de toekomstige wedstrijd mee te kunnen 
blijven doen.”

>> “Er is niet één 
beste route naar 

radicale innovaties� 
Je hebt ook 

start-ups nodig voor 
nieuwe ideeën�”

“Met vers+ willen we 
laten zien dat we ons 

huiswerk hebben 
gedaan, zodat mensen 
echte gezonde keuzes 

kunnen maken�”
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Gaan we uit eten of bestellen we een warme 
hap die - binnen 30 minuten - wordt thuis-
bezorgd? Of gaan we toch maar zelf koken, 
omdat we nu eenmaal een abonne ment 
hebben op een maaltijdbox? Kiezen we -  
om de planeet te redden - voor biologisch, 
kleinschalig en ambachtelijk? Of voor een 
circulaire maaltijd, met lokale ingrediënten 
bereid? Of betalen we - vanwege spook-
verhalen over ‘landbouwgif’ - graag iets meer 
voor residuvrije producten uit een hightech 
vertical farm? Gaan we voedsel beschouwen 
als een middel om beter te presteren of er 
beter uit te zien? Of gaan we voedsel 
beschouwen als medicijn? Wat is dan 
gezond voor mij? Betalen we in de nabije 
toekomst met onze data voor voedsel-op-
maat? Of vermijden we liever alle keuzestress 
- zodat we meer tijd overhouden om op onze 
mobiel te kijken - en nemen we voortaan een 
‘complete’ food shake of pil op maat? 

Bricks versus clicks
Hoe we ons voedsel in de toekomst ook 
gaan zien: de fysieke winkel is - althans 
voorlopig - een blijvertje. Al zijn er ook 
producenten die direct verkopen aan 
consumenten, zoals biologische boeren met 
een eigen winkel of handelaren die hun 
producten van lokale producenten betrekken 
en online aanbieden (aardappelenbezorgen.nl). 
Ook A-merken als Unilever hengelen naar 
start-ups die direct aan consumenten 
verkopen (dollarshaveclub.com). Dick Boer, 
oud-topman van Ahold Delhaize, zei dit 
voorjaar bij zijn afscheid in NRC: “De winkel 
verdwijnt niet, daar ben ik van overtuigd. 
De supermarkt gaat alleen een andere 
functie krijgen. Het check-outproces zal 
gemakke lijker gaan. Misschien komt het ooit 
zover dat je geen enkele handeling meer 
hoeft te verrichten. Dat je je boodschappen 

verzamelt en naar buiten loopt, en het geld 
auto matisch van je rekening wordt 
afgeschreven. En ik denk dat je veel meer 
versproducten gaat zien. Dat houdbare 
artikelen verdwijnen naar afhaalpunten of 
thuisbezorgen.”

Shoppergedrag
De retail wordt echter steeds sterker 
beïnvloed door technologie en veranderend 
shoppergedrag. Om met dat laatste te 
beginnen: het aantal online winkels is in 
Nederland sterk toegenomen, terwijl steeds 
meer fysieke winkels verdwijnen. Inmiddels 
heeft 16 procent van de consumenten een 
sterke voorkeur voor online shoppen, blijkt 
uit onderzoek van ABN AMRO. Met name in 
de branches elektronica, sport, schoenen en 
mode. Daarnaast is de online oriëntatie 
gestegen naar gemiddeld 55 procent. 
Meer consumenten oriënteren zich online 
voordat ze overgaan tot koop, off- en online. 
In het onderzoek zegt 32 procent van de 
consumenten inmiddels minder fysieke 
winkels te bezoeken. Dit geldt voor elke 
branche, behalve voor supermarkten. 
Vooral jongere consumenten kopen en 
oriënteren zich meer online. Fysieke winkels 
moeten zich onderscheiden met experience, 
expertise en servicegericht personeel.

Online boodschappen
Met online boodschappen loopt het nog niet 
echt storm in Nederland, blijkt uit het 
Formulerapport E-commerce in fmcg van 
GfK. Toch zit er wel groei in. Online is binnen 
de supermarktomzet inmiddels goed voor 
een aandeel van 3,3%, en bij alle aanbieders 
bij elkaar is dat 4,1%. Vooral online super-
markten groeien hard, vorig jaar met 26%. 
Bezorgen van boodschappen heeft daarbij 
de voorkeur boven afhalen.  

“De winkel verdwijnt 
niet, daar ben ik  
van overtuigd�  
De super markt gaat 
alleen een andere 
functie krijgen�”

Uitgelicht

>>

food shopping
De toekomst van 

Gaan virtuele assistenten, algoritmen en personalised food de toekomst bepalen van ons 

eetgedrag? Nemen kassaloze buurtsupermarkten en webshops met drones of zelfrijdende 

bezorgauto’s het over van de lokale groentejuwelier? En wat wil de consument? 
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Online speler Picnic heeft inmiddels 2,4% 
van de Nederlandse huishoudens als klant, 
vier keer zo veel als een jaar geleden.  
Ook de omzet van Picnic verviervoudigde in 
het afgelopen jaar. Bijna driekwart van de 
consumenten is echter niet van plan om 
binnen afzienbare tijd online boodschappen 
te gaan doen. De maaltijdbox is ook met een 
opmars bezig. Het aanbod is volwassener 
geworden, de bezorging is verbeterd en de 
inhoud sluit steeds beter aan bij individuele 
wensen. Zo zijn er boxen voor vegetariërs, 
veganisten of mensen met een glutenvrij 
dieet. Ook biologische boxen en familieboxen 
zijn populair. De laatste trend is een 
maximale bereidingstijd van 30 of zelfs 20 
minuten. De foodbox is vooral populair bij 
1- en 2-persoonshuishoudens. HelloFresh en 
Albert Heijn met de Allerhande Box zijn de 
bekendste aanbieders van maaltijdboxen in 
Nederland.

Kassaloos winkelen
Technologisch gaan de veranderingen nog 
sneller. Retailers krijgen steeds meer tools in 
handen waarmee zij klanten tot een aankoop 
kunnen verleiden. Met Internet of Things, 
beacons en apps zijn retailers in staat om 
shoppers een persoonlijke experience te 
bieden. Je kunt ter plekke productadvies 
opvragen of een gezocht item sneller vinden. 
Zo is Albert Heijn in Hoofddorp gestart met 
de proef ‘Vind mijn product’, waarbij je met 
behulp van een app snel het gewenste artikel 
kunt vinden. Een van de grootste ergernissen 
in supermarkten is de wachtrij voor de 
kassa. Dankzij snelscankassa’s en zelfs 
kassaloos winkelen is dat probleem 
opgelost. Amazon begon dit jaar als eerste 
supermarkt met kassaloos winkelen in 
Seattle. Camera’s en sensoren registreren 
wat klanten kopen. Daarna wordt het 
aankoopbedrag automatisch van hun 
rekening afgeschreven. Inmiddels hebben 
ook twee Albert Heijn to go-winkels in 
Amsterdam een kassaloos systeem, waarbij 
klanten met een speciale pas of mobiele 
telefoon kunnen betalen. Ultrasnelle 
bezorging is ook een trend. Moest je vroeger 
een paar dagen wachten op je bestelling, nu 
is ‘same day delivery’ vaker standaard dan 
uitzondering. Wie denkt dat de kleine winkel 
daardoor uit het straatbeeld zal verdwijnen 
heeft het mis: stadsmensen hebben geen zin 
in een wekelijkse volle boodschappentas, 
maar kopen hun producten ‘on the go’.  
Nu wordt verwacht dat de gemaksretailer de 
winnaar van morgen wordt. 

Personalised food
Personalised food staat hoog op de agenda 
van de food industrie en met vers+ wil de 
tuinbouw hier ook een rol van betekenis in 
gaan spelen (zie ook het visie-artikel). 
Google wil gebruikers van Maps suggesties 
doen waar je kunt eten zoals jij dat wil.  
De dienst is voorlopig alleen beschikbaar in 

een aantal Amerikaanse steden, maar 
belooft advies op maat met filters als het 
tijdstip op de dag, de sfeer en meer. De app 
zal ook ratings, reviews en andere details 
over de locatie tonen. Google leert je 
voorkeuren aan de hand van de restaurants 
waar je al bent geweest en van mensen die 
op je lijken. Het weet straks waar jij wilt eten, 
al wist je dat zelf nog niet. In steeds meer 
huiskamers verschijnen ‘home speakers’,  
die via voice search - net als op je mobiel 
- vragen kunnen beantwoorden, maar ook 
producten bij online winkels voor je kunnen 
bestellen of een restaurant voor je kunnen 
reserveren. 

Virtual reality
Door de opkomst van augmented en virtual 
reality ontstaan geheel nieuwe toepassingen, 
zoals: past dit bankstel of deze plant wel in 
mijn huiskamer. Zelfs virtueel eten behoort 
tot de mogelijkheden, zoals in Project 

Nourished. Hierbij wordt de beleving van het 
eten van een maaltijd virtueel nagebootst, 
onder meer met een headset, een 
aromatische diffusor en 3D-geprint voedsel. 
Een andere start-up, Kabaq, maakt 
levensechte 3D-visualisaties van voeding in 
AR/VR. Hiermee willen zij klanten helpen bij 
de vraag wat te eten in restaurants. Tegelijk 
helpen ze de restaurants om premium-
gerechten beter te verkopen en het verhaal 
er achter te ‘pitchen’. Ook bezorgdiensten 
kunnen hiervan gebruikmaken.

>>

Uitgelicht

“In steeds meer huiskamers verschijnen ‘home speakers’, 
die via voice search - net als op je mobiel - vragen 

kunnen beantwoorden, maar ook producten bij online 
winkels voor je kunnen bestellen�”
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Architect Hans Kalkhoven van Atelier Pro 
ontwierp voor succulentteler OVATA een 
gevel die er wezen mag. Een die heel wat 
anders is in vergelijking met wat kwekers in 
Nederland zoal hebben laten bouwen.  
Het leverde de architect een prijs op: 
Gebouw van het Jaar 2008, kring Rijnmond. 
Achter het gevel scherm aan de rand van 
Bleiswijk gaat een kantoor en een 
hypermodern kascomplex van 8 hectare 
schuil. Op een andere locatie heeft de 
succulentteler nog een kas van 2,2 hectare. 
Met enthousiasme gaat Ivo van den Akker, 
finance en compliance manager bij OVATA, 
langs de verschillende productielijnen in de 
hallen. Het zijn de laatste productie-
activiteiten van een goed jaar 2018. “In de 
winterperiode stoppen we met de productie 
vanwege het groeiseizoen circa twaalf 
weken. We starten weer met stekken aan het 
begin van het jaar”, vertelt Van den Akker. 
“De vraag naar onze succulenten is groot. 
We telen succulenten in potjes van  
5,5 centimeter tot en met 30 centimeter.” 
Tegelijkertijd schieten potjes met succulenten 
tussen zijn benen door als hij over een 
sorteerlijn loopt. Ze worden op grootte 
geselecteerd. Daarna plaatst een lange arm 
de planten op de juiste afstand op een 
container, zodat er voldoende licht bij kan om 
de groei te bevorderen. Ze gaan dan op ‘reis’ 
door de kas om - soms na 1,5 jaar - in het 
juiste formaat en de juiste kleur via de 
groothandel en retailers richting consument 
te gaan. In de verte gaat de teler op een 

scoutwagen over de teelt heen.  
Ivo van den Akker spreekt over een ‘vliegend 
tapijt’. “Het is het kantoor van de telers dat 
boven de teelt hangt en kan bewegen”, legt 
Van den Akker uit. “We willen in alles wat we 
doen de beste zijn. Door heel dicht op de teelt 
te werken met laptops - we hebben overal 
Wifi in de kassen - krijgen we een betere 
kwaliteit. Op de scoutwagen zit ook een 
spuitarm om daar waar nodig water te geven.” 

100 procent biologisch
Van den Akker blijft staan in de begin dit jaar 
in gebruik genomen nieuwe kas. “We gebruiken 
nu al geen CO2 meer om de planten te laten 
groeien. Er zit voldoende in de lucht.”  
Hij stopt even met praten om naar de kieren 
te wijzen. “Er zit insectengaas tussen, die als 
een harmonica meegaat als de kier groter 
wordt. We willen geen trips, omdat we naar 
100 procent biologisch gaan. Om beter met 
licht en warmte om te gaan is er diffuus glas 
gebruikt en een dubbelpakket klimaat-
schermen, waarvan één Harmony klimaat-
scherm met 85% scherming. Het andere 
Luxous energiescherm is helder, wat veel 
licht geeft (Luxous 1147 FR). Beide klimaat-
schermen hebben een goede vochtafvoer, 
wat minder energie kost om het vocht uit de 
kas te krijgen. Dankzij de combinatie van 
diffuus glas en dubbele schermen verbruiken 
we minder energie en groeit de plant beter.” 
Bij het laaddock staan de eerste karren klaar 
met vele verschillende soorten succulenten. 
Van den Akker: “Vanuit hier gaan de circa 

“Dankzij de combinatie 
van diffuus glas en 
dubbele schermen 
verbruiken we minder 
energie en groeit de 
plant beter�”

Kassucces

Data gaat bij OVATA bepalen welke succulent er wordt geteeld en uitgeleverd� In de 

toekomst zal de teler meer een data-analist zijn die achter zijn laptop het kasklimaat en 

de duurzaam geteelde productie aanstuurt� Misschien zijn de volgende stappen wel 

kunstmatige intelligentie en machine learning� 

Data en 
duurzaamheid 
bepalen koers OVATA

>>
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Column

BENT U AL 
KLIMAATBESTENDIG?

De gaskraan in Groningen wordt - uiterlijk in 2030 - dichtgedraaid. 
Gasloos bouwen is de nieuwe norm. Een klimaatakkoord voor de 
industrie is in de maak. ‘We’ moeten massaal van het gas af, al zal dat 
nog wel even duren. 

De tuinbouw, met zijn bedekte teelten, groeit ondertussen wereldwijd. 
Onder meer om de gevolgen van klimaatverandering - mede 
veroorzaakt door onze CO2-uitstoot - te beperken. Meer kassen - van 
low- tot hightech - zijn nodig om alle monden in de wereld te voeden. 
Bij voorkeur dicht in de buurt van de afnemer.

We staan aan de vooravond van een energietransitie en de gevolgen 
daarvan zullen ingrijpend zijn. Essentieel voor de tuinbouw is de CO2-
voorziening. Die komt nu nog van fossiele brandstoffen, uit eigen of 
externe bron. In de nabije toekomst gaan we misschien zelf CO2 uit de 
lucht halen. De techniek daarvoor bestaat al.

Warmte zullen we nodig blijven hebben, maar dan afkomstig van 
groene bronnen zoals geothermie, biomassa en restwarmte. Al zijn er 
ook problemen, die we in de tuinbouw uitdagingen noemen.  
De tuinbouw loopt voorop in de Nederlandse ‘Energiewende’, met alle 
kinderziektes van dien. Al staan we nog maar aan het begin.

Na jaren van ‘goedkoop’ gas stijgen de gasprijzen weer. Uit een 
verkenning van Gasunie blijkt dat energie in 2050 wel 2 tot 2,5 keer 
duurder zal worden dan vandaag. Wie nu een kas gaat bouwen of nog 
30 jaar wil ondernemen, zal daar op moeten anticiperen. Energie-
besparing is ‘terug van weggeweest’, al was die nooit echt uit beeld.

Het goede nieuws: met klimaatschermen is steeds meer mogelijk.  
De licht uitstoot beperken, het klimaat verbeteren, de lichtspreiding 
vergroten en - last but not least - energie besparen. Svensson 
innoveert continu om die functies steeds beter te combineren. Om voor 
elke teelt en teler de juiste oplossing - op maat - te kunnen bieden. 
Dubbele of drie dubbele klimaatschermen worden steeds meer een 
‘must’. Een nood zakelijke investering om klimaat bestendig te worden. 
Of het klimaat nu uit uw kas komt, of uit Den Haag. 
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Energiebesparing is ‘terug van weggeweest’.

10 miljoen planten per jaar Europa in.  
Onze grootste klant is IKEA en we 
exporteren tegenwoordig ook naar Amerika. 
Hoewel dat best een lastige markt is om 
naar te exporteren, doen we het toch om 
eventuele afzetschommelingen in Europa te 
kunnen opvangen en om ervan te leren.”

Data-analyse
Achter een kop koffie gaat Ivo van den Akker 
na de rondgang dieper in op de richting van 
de onderneming. “OVATA gaat meer en meer 
de kant op van een kennisgedreven 
onderneming. Alles wat we doen is 
onderbouwd met cijfers en het liefst tot vier 
cijfers achter de komma. Van onze vijftig 
cultivars, afkomstig van negen families, die we 
hier telen weten we alles: van energie- tot en 
met de vochtbalans. Door te meten en het 
analyseren van data weten we veel en daar 
sturen we op. De toekomstige hoofdteler hier 
wordt meer een data-analist dan iemand met 
groene vingers.” Van den Akker heeft 
inmiddels een grafiek met een x- en y-as, die 
uit Google Analytics is samengesteld voor 
zich neergelegd. Het zijn de mondiale 
verkopen van succulenten in potjes van een 
bepaalde diameter. “We zijn bezig met een 
nieuw planningssysteem, omdat we veel beter 
vanuit de data de productieplanning willen 
sturen. Het plannen wordt steeds belangrijker 

aangezien het merendeel van onze productie 
al verkocht is. Doordat de verkoop steeds 
meer vanuit data wordt gestuurd, hebben we 
ons verkoopteam veranderd in het Customer 
Care Team. Dit om de focus te verleggen van 
echt verkopen naar een goede after sales om 
daarmee de klant te ontzorgen.”

Weerbaar Telen
Het is niet alleen de data-stap die OVATA wil 
maken. Op het vlak van duurzaamheid wil de 
kweker Skal-gecertificeerd worden: de teelt 
is dan geheel biologisch. Inmiddels hebben 
ze al het certificaat On the way to Planet-
Proof behaald. Dit keurmerk laat zien dat de 
planten duurzamer geproduceerd worden. 
“We gebruiken geen CO2, maar ook geen 
gas, omdat we met restwarmte werken”, 
gaat Van den Akker verder. “Het maakt ons 
ten opzichte van andere telers onder scheidend 
door biologisch te telen. Consumenten willen 
dat graag.” Het betekent dat naast het 
insecten gaas tegen trips ook het huidige 
mestbeleid richting biologische meststoffen 
moet gaan. “Over 2 jaar willen we al geen 
chemicaliën meer gebruiken voor ziekten en 
plagen, maar het duurt tot 2025 voordat we 
de kunstmest hebben vervangen door 
biologische meststoffen. Door Weerbaar 
Telen te introduceren moeten onze planten 
uiteindelijk minder vatbaar worden voor ziektes.”

“We hebben ons 
verkoopteam veranderd in 

Customer Care Team 
voor een goede after 

sales om zo de klant te 
ontzorgen�”

telen&trends 17
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Interview

“FoodStars, opgezet door World Startup 
Factory en Ludvig Svensson, is een platform 
waar start-up teams van idee tot 
internationale groei op allerlei manieren 
worden geholpen. Duurzaamheid, tech en 
voeding zijn de drie dingen die we proberen 
te verbinden.”

Er zijn relatief weinig start-ups in de 
foodsector. Kan je dat verklaren? 
“Aan de consumentenkant staan er grote 
reuzen als Unilever, Albert Heijn en Cargill. 
Deze bedrijven hebben of de producten of 
de toegang tot die consument in handen. 
Het is nogal wat om die te willen uitdagen. 
Het tweede is dat aan het begin van de 
keten veel familiebedrijven staan. Er wordt 
veel door ze geïnnoveerd, maar het is geen 
disruptie. Kijken naar nieuwe technologieën 
of heel andere modellen: dat gebeurt niet zo 
veel. Start-ups spelen echter een belangrijke 

rol in het uitdagen van bestaande spelers en 
dragen nieuwe oplossingen aan. Als een 
sector niet het jonge ondernemerschap 
heeft, dan wordt die sector te weinig 
uitgedaagd met alle gevolgen van dien.”

Wat is de stand van FoodStars?
“Na een intensief selectie- en begeleidings-
traject hebben we nu vijf start-ups in de 
accelerator zitten: Schaduf, Farmee, 
Spirugrow, AgroPro Monitor en Burgs Foods. 
We hopen er dit jaar nog twee aan toe te 
voegen. Verder zijn we bezig met het 
opzetten van een Ideation Lab (ideevorming). 
Hier kunnen we nieuwe prille teams helpen 
en formeren. Wat we ook aan het opzetten 
zijn, is een studio. Hier brengen we de meest 
kansrijke teams een stap verder. Hoe?  
Twee financiers investeren in een start-up, 
maar gaan ook heel actief een rol spelen bij 
de groei. Zij financieren ook zaken die 

In de voedingsindustrie zijn relatief weinig start-ups als je dat vergelijkt met de wereld van de 

e-commerce en financiën� Het Nederlandse versnellingsprogramma FoodStars moet daar 

verandering in brengen� Een gesprek met directeur van het programma Gerrit Jan van ’t Veen 

over de eerste resultaten�

‘We kijken naar 
de F-jes en niet bij 
het eerste’

Farmee tuigt 
digitaal platform voor 
consultancy op 
Duitser Jens Schmelzle deed met zijn 
start-up Farmee mee aan de eerste ronde 
van FoodStars. Hij en zijn team kijken 
terug op een uiterst leerzame periode, 
waarin het oorspronkelijke plan geheel 
werd verlaten. In een paar maanden werd 
een totaal andere start-up opgebouwd. 
“We kwamen naar FoodStars in Den Haag 
met een ingewikkelde technische 
software-oplossing voor vertical farming”, 
vertelt Schmelzle, CEO van Farmee.  
“Al snel werd ons duidelijk dat de markt 
hiervoor nog in de kinderschoenen staat 
en te klein is voor een duurzaam 
businessmodel. We konden stoppen, 
maar hebben met steun vanuit FoodStars 
onze originele missie opgepakt: mensen 
de kracht geven om te telen. We willen nu 
via het digitale platform Farmee Experts 
teeltkennis en -advies op een betaalbare 
wijze bij de kleine en middelgrote 
stadslandbouwers brengen. Door ons 
platform wordt de doelgroep die een 
consultant kan gebruiken groter en 
daardoor dalen de kosten. We verwachten 
een volledige productlancering ergens in 
november. Op dit moment werken we een 
pilot uit met het adviesbureau Delphy.”
Farmee zorgt ook nog eens voor het 
structureren van het advieswerk. 
Schmelzle: “Antwoorden worden 
opgeslagen in een databank en daardoor 
ontstaat op den duur een veel efficiëntere 
manier van werken.”

verbeterd of uitgezocht moeten worden om internationale groei 
sneller mogelijk te maken.”

Wat zie je bij de vijf start-ups? Rode draad?
“Ze hebben veel geleerd en dat allemaal vertaald naar hun 
bedrijven. Ze hebben nu een grotere kans om succesvol te 
worden. Burgs Foods van de krekelburger heeft daardoor bij een 
impact investeerder 95.000 euro opgehaald. AgroPro Monitor had 
zonder die begeleiding niet in Nederland gezeten om zijn inter-
nationale ambities te verwezenlijken. Farmee (lees kader) heeft 
zelfs een complete draai gemaakt.”

Kijk eens naar 2019?
“Voorjaar volgend jaar gaat de tweede accelerator van start.  
Het enige verschil is dat de scope niet meer sec smart horticulture 
is. We gaan ook naar andere thema’s kijken, zoals nieuwe producten 
met andere proteïnen, innovatie in de distributie, voedselverspilling. 
Verder zijn we voortdurend aan het scouten. We benaderen nu al 
start-ups waarvan we willen dat ze in de tweede accelerator mee 
gaan doen. Zo bouwen we een community om ons heen van start-
ups. In voetbaljargon: we kijken naar de F-jes en niet bij het eerste.” 
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Kassucces

De natuur helpt de teler soms een handje� Dankzij een speling daarvan ontdekte Bestpeppers 

bij toeval een paprika met twee kleuren: gevlamd geel en rood� Met steun van veredelaar 

Enza, twee andere telers, een aangepaste teelt en behoorlijk wat marketingspanningen ligt 

deze opvallende paprika, met de naam Enjoya, nu bij supermarktketens AH en Plus�

Het is een kleine kas aan de rand van 
Harmelen waar Nature’s Alliance op 
bescheiden schaal de Enjoya teelt. 
Marketeers Monique de Jong en Sander 
Boslooper vertellen dat eerst een markt 
gecreëerd moet worden alvorens vol gas te 
geven met de productie. “De consument in 
binnen- en buitenland kent alleen maar de 
rode, gele of groene paprika en dan ligt er 
ineens een rood/geel gevlamde bij”, vertelt 
Sander Boslooper met veel passie.  
“We zetten bij de presentatie richting de 
markt sterk in op beleving. Op de website is 
te zien hoe je de kleur het beste op tafel tot 
zijn recht kan laten komen, maar ook hoe je 
er mooie gerechten mee kan maken. 
De Enjoya is echt voor de kookliefhebber.” 
In de kas van Wilfred van den Berg van 
Bestpeppers in Est werd deze nieuwe 
paprikavariant in 2013 ‘gevonden’. Met steun 
van Enza werd uitgezocht of er een product 
van gemaakt kon worden dat ook naar de 
markt gebracht kon worden. De tocht ging 
via de R&D-afdeling in Enkhuizen, de kassen 
van Nature’s Alliance, vakbeurzen en 
consumenten panels naar de huidige situatie, 
waarbij de Enjoya op bescheiden schaal in 
binnen- en buitenland te koop is. Boslooper: 
“Het eerste contact met de consument was 
bij groentespeciaalzaak Landwaart in 
Maartensdijk. Daar zijn we begonnen met de 
test en het resultaat was gelijk top.”  

Nature’s Alliance is speciaal voor deze 
paprika opgezet en is een samenwerkings-
verband van drie paprikatelers: 4Evergreen 
(Grootscholte Group), Bestpeppers en 
Vijverberg (Vijverberg Fa C en R).  
“We hebben elk 33,33 procent van de 
aandelen”, vertelt Wilfred van den Berg van 
Bestpeppers. “Het product is niet alleen 
uniek, maar ook de samenwerking. 
Drie paprikatelers steken de hoofden bij 
elkaar om dit product naar de wereldmarkt 
te brengen. Het sluit mooi aan bij de 
ontwikkeling dat dergelijke complexe 
lanceringen niet door één partij gedragen 
kunnen worden. Nature’s Alliance is de enige 
partij die deze gevlamde paprika teelt en ook 
gelijk voor de wereldmarkt. De afzet loopt via 
telersvereniging Harvest House.”

Rust en regelmaat
De kas van 5 hectare aan de rand van 
Harmelen is voor slechts een deel gevuld 
met de teelt van Enjoya. De rest wordt nog 
opgevuld met de teelt van gele paprika’s.  
De boomlange Rolf Vijverberg duikt ineens 
tussen de aan draden hangende paprika’s, 
waar inmiddels de derde teelt hangt. 
Hij komt trots terug met het geel/rood 
wonder der natuur en ruikt eraan. “Over twee 
dagen te eten”, mompelt hij. Eerder heeft hij 
uitgelegd dat er jaren over is gedaan om 
samen met Enza en de twee andere telers >>

“Het product is niet 
alleen uniek, maar ook 

de samenwerking� 
Drie paprikatelers 

steken de hoofden bij 
elkaar om dit product 
naar de wereldmarkt 

te brengen�”

gevlamde 
paprika Enjoya

Marketing boost belangstelling voor
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De kas is niet meer het exclusieve domein van de tomaat, paprika of komkommer� 

Steeds vaker worden er exotische vruchten in geteeld� Een daarvan is de klimorchidee van 

het geslacht Vanilla, de zogenoemde vanille-orchidee� Uit de vrucht, de peul, wordt de 

smaakstof vanille gehaald� Krijgt de Nedervanille een plaatsje naast het rood en groen? 

Teelt Nedervanille  
weer eens wat anders, maar 
(nog) niet rendabel

Een juweeltje
De natuur kwam met deze paprika, de naam werd zelf bedacht. 
Monique de Jong: “Enjoya is een samenstelling van een Engels en een 
Spaans woord. Enjoy is ‘genieten’ en joya is ‘juweel’ in het Spaans.  
Dus met enige fantasie betekent Enjoya een juweel van een paprika.” 
Een succesje heeft deze nog jonge loot aan de paprika stamboom al 
gehaald. Tijdens de Fruit Logistica in 2016 werd een derde plaats 
gehaald bij de Innovation Awards. 

een zo optimaal mogelijke teelt te 
onderzoeken. “We produceren wat onze 
afnemers nodig hebben en dat is iets anders 
dan wat wij op onze andere complexen 
doen”, legt Vijverberg uit. “We zijn gewend 
om zoveel mogelijk kilo’s per vierkante meter 

te telen. Thuis is de regel: maximale 
productie tegen zo laag mogelijke kosten. 
Hier is het andersom: eerst de kosten en een 
mindere opbrengst. Hier in Harmelen regeert 
rust en regelmaat. Om een zo smaakvol 
mogelijke paprika te telen wordt alles rustiger 
gedaan en wordt er meer voeding gegeven. 
We dunnen strenger uit door kleine vruchtjes 
weg te snijden, zodat er meer ruimte 
overblijft voor de grotere. Wat ook bijdraagt 
aan de kwaliteit is dat we belicht telen. In het 
na- en voorjaar is er te weinig licht voor dit 
hoogwaardige product. Wordt de vraag 
groter, dan gaan we eerst in Harmelen 
uitbreiden en dan kunnen we daarna verder 
in onze eigen kassen.”

De paprika’s worden door plantenkwekerij 
Leo Ammerlaan met de hand geënt. 
Vijverberg doet het voor als hij stopt bij een 
struik paprika’s waar toch een gele 
tussenhangt. “Hier is sprake van een mutatie 
door een mutatie van een mutatie. 
Door consequent te enten krijgen we 
uiteindelijk geel/rode paprika’s.” Terwijl hij 
praat trekt hij een groeipunt van de stam 
en doet voor hoe die op een onderstam 
wordt geënt. 

>>

Uitgelicht
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Uitgelicht

Vanille is peperduur. Het is één van de 
duurste specerijen ter wereld. Prijs, kwaliteit 
en aanbod van dit tropische natuurproduct, 
gekweekt tussen de keerkringen, 
schommelen echter behoorlijk. 
De wereldproductie van natuurlijke vanille is 
echter bij lange na niet voldoende om de 
vraag te dekken. Het wordt erger als op 
Madagaskar de teelt mislukt. Het Afrikaanse 
eiland is de grootste leverancier van 
natuurlijke vanille, goed voor 80 procent van 
de mondiale productie. Het aroma dat zijn 
weg vindt naar ons dagelijks eten en drinken 
wordt daarom veel nagemaakt, synthetische 
vanilline. Maar wat in de tropen kan groeien 
kan ook uitstekend gedijen in een 
gecontroleerde Venlokas, dachten 
ondernemers en onderzoekers van 
Wageningen University & Research (WUR) 
een aantal jaar geleden. De publiek private 
samenwerking (PPS) ‘Nieuwe veilige 
gewassen in de kas’ werd opgetuigd met 
een budget van 3,5 ton euro per jaar om te 

kijken of vijf nieuwe gewassen perspectief 
bieden voor de teelt in de Nederlandse 
kassen. Het gaat om vanille, salep, wasabi, 
zwarte peper en saffraan. Dankzij de 
gecontroleerde teelt onder glas kan de 
tuinder kwaliteitsvanille produceren en sturen 
op het gehalte vanilline. Het doel is niet 
alleen de teelt onder de knie te krijgen, maar 
ook het uitwerken van een rendabel 
businessmodel. In 2016 en 2017 kreeg de 
teelt van vanille veel (media-)aandacht. 
Wordt vanille het nieuwe goud voor de 
Nederlandse glastuinders, was de vraag die 
boven de markt hing? Het antwoord is nu, 
het laatste kwartaal van 2018, nee, althans: 
voorlopig nee.

Hoge arbeidskosten
In de PPS-constructie deden onder andere 
Duijvestijn Tomaten, Lans, Elstgeest 
Potplanten en Van Marrewijk Tomaten mee. 
Lans en Van Marrewijk Tomaten zijn 
inmiddels gestopt met het commerciële 
vanilleproject. “Het komt door de teelt, die is 
lastig”, vertelt Wilko Wisse van Lans. 
“De post arbeidskosten is hoog en daardoor 
valt voor ons geen rendabele teelt te 
realiseren.” Het is de bloem die de hindernis 
vormt. Terwijl in kassen hommels voor de 
bestuiving zorgen, is dat bij de bloem van de 
vanille-orchidee niet mogelijk. Wisse: “Elke 
bloem moeten we handmatig bestuiven en 
dat is arbeidsintensief. Daarnaast is de markt 
voor vanille een wereldmarkt, waarin de 
prijzen erg fluctueren.” Als arbeid en 
wereldhandel meezitten dan valt er volgens 
Wisse een rendabel businessmodel van te 
maken, maar zegt hij dat het niet te 
vergelijken is met de teelt van tomaten. 
“Bij een tomaat weten we precies wanneer 
we kunnen plukken, bij de teelt van vanille is 
dat anders. Het duurt 2 tot 3 jaar voordat je 
die bloemen kunt bestuiven en dan is het 
maar te hopen dat er genoeg peulen 
aanhangen die ook nog eens goed afrijpen. 

Vervolgens wordt door een soort 
fermenteringsproces de vanille ontwikkeld.  
Al die stappen moeten maar lukken.” 
Wisse kijkt terug op een leerzaam traject. 
“We kijken naar de toekomst en van zo’n 
traject leer je weer. Als je het niet probeert 
weet je het niet en daarnaast kan de kennis 
misschien worden gebruikt in Madagaskar.” 
Joris Elstgeest van Elstgeest Potplanten ziet 
het echter anders in. Hij geeft net als Lans 
aan dat in Nederland de komende jaren de 
teelt moeilijk zal zijn vanwege de hoge 
arbeidskosten en de dure grond. “Om die 
reden denken we erover om een kwekerij in 
Afrika te beginnen”, vertelt Elstgeest. 
“De kosten zijn daar (hij wil geen land 
noemen/red.) aanzienlijk lager en dus 
verwachten we wel rendabel te kunnen zijn. 
Tevens blijven we in Nederland samen met 
partners bezig met de veredeling van een 
aantal lijnen. Je weet maar nooit wat dat 
gaat opleveren. Misschien wel een lijn die wel 
in Nederland rendabel kan worden geteeld.”

Leerzame PPS
Projectleider en specialist nieuwe 
kasgewassen Filip van Noort, van de WUR, 
kijkt net als Wisse en Elstgeest terug op een 
leerzaam traject. De PPS loopt nog door tot 
in 2019, maar het onderzoek naar vanille 
sluit. “Ik hoop nog wel door te kunnen gaan 
met nieuw vanille-onderzoek. We proberen 
dat te regelen, en op een manier die recht 
doet aan iedereen die geïnvesteerd heeft”, 
aldus de WUR-onderzoeker. “Mijn doel is 
nog steeds meer kennis in de vanilleteelt te 
brengen en het liefst wereldwijd. Dit jaar is 
ook een herziene uitgave gekomen van het 
boek over vanilleteelt van Daphna Havkin-
Frenkel, daar mocht ik ook een hoofdstukje 
in schrijven.” Het voordeel van een PPS is, 
dat bedrijven onderling moeten samen-
werken, maar ook met onderzoeks-
instellingen. Van Noort: “De PPS-structuur 
en samenwerking in de keten - onderzoek, 

kwekers, toeleveranciers, afzet - kan veel 
bewerkstelligen in het behalen van doelen, 
met voor ieder wellicht andere aspecten.  
Het kan daarnaast veel synergie geven, maar 
tegelijkertijd moeten we wel oppassen voor 
te grote groepen met erg uit elkaar liggende 
belangen.” Het verdienmodel vanille mag dan 
(nog) niet zijn gevonden, met de rest wordt 
doorgegaan. “Binnen de PPS wordt ook nog 
gewerkt aan teeltconcepten voor zwarte 
peper, wasabi, salep (orchideeënknollen 
waar drank of ijs van wordt gemaakt/red.) en 
saffraan, een deskstudie”, sluit Van Noort af. 
“Elk gewas met zijn eigen consortium en dus 
eigen dynamiek, maar met als doel 
teeltconcepten te vinden voor de 
(Nederlandse) kas.”

“Mijn doel is nog 
steeds meer kennis in 

de vanilleteelt te 
brengen en het liefst 

wereldwijd�”
>>
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Zijn blik deze avond is enigszins gehaast.  
In een nis van de Haagse boekhandel 
Paagman - ‘Ik woon om de hoek’ - doet hij 
zijn verhaal om nog voor het eind van dit jaar 
zijn gezondheidsrepen I am Bart’s op de 
markt te krijgen. Hij is dan wel 16 maanden 
te laat en de bodem van de schatkist begint 
in zicht te komen. Hij zegt tijdens het 
interview regelmatig dat hij veel heeft aan de 
mentaliteit van een topsporter: doorzetten. 
Het woord opgeven, is onbekend in zijn 
vocabulaire. Onder zijn zwart/grijze krullen 
zeggen zijn ogen: het gaat lukken. 
“Terugkijken? Een topsporter is altijd bezig 
met zijn volgende overwinning en dat gaat 
ook op voor I am Bart’s. Ik ben niet zo bezig 
met dat verleden. Het werken met een 
start-up voelt als vallen en opstaan. Ik heb 
geleerd dat een tegenslag niet het einde 
betekent.”

Supergezonde repen
Terug naar het begin. Het is moeder Ada (75) 
die aan de basis stond van de supergezonde 
repen van haar zoon Bart (50). Zij is 

orthomoleculaire voedingsdeskundige en 
reeds vanaf zijn jeugd bezig met zijn voeding, 
omdat hij allergisch is voor bepaalde 
voedingsstoffen. “Daarnaast waren we 
tijdens mijn schaatsperiode bezig met 
voeding. Hoewel we daar nu veel en veel 
verder mee zijn, was in de jaren ‘80 en ‘90
al duidelijk dat goede voeding een positief 
effect had op mijn schaatsprestaties.” Na zijn 
succesvolle carrière liet hij zijn voedings-
discipline varen en merkte dat onmiddellijk 
aan zijn lijf. Het gevaar school hem in de o zo 
‘gevaarlijke’ tussendoortjes. “Als je niet veel 
verbrandt, heb je meer aan goede 
voedingswaarden dan aan suikers. In al die 
gemaksproducten zitten nauwelijks 
voedingswaarden. Ik wilde daarom iets 
gezonds als tussendoortje, zonder 
toevoegingen en uitsluitend samengesteld uit 
de beste biologische groenten, fruit, zaden 
en kruiden. Zo’n reep moet namelijk ook in 
een brooddoosje van een manneke of 
meiske van 7 jaar. In Amerika zag ik 
overigens wat voor ongezond eten je kunt 
kopen in supermarkten en benzinestations. 

Bart Veldkamp is anders� Na een actieve schaatscarrière voor Nederland, het leverde hem goud 

op op de Olympische Spelen van 1992, werd hij Belg om door te kunnen schaatsen� Vervolgens 

werd hij in de jaren daarna schaatscoach van een Amerikaanse en later van een Nederlandse 

ploeg� Nu tracht hij zijn foodstartup ‘I am Bart’s’ van de grond te tillen en ook dat gaat anders�

Bart Veldkamp start op geheel 
eigen wijze foodinnovatie 

I am Bart’s 

Marketing

>>
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Column

VERKOOP GEEN PRODUCTEN, 
MAAR VERHALEN
Een zaaltje met tuinders. Ze telen van alles. Vooral paprika’s. Hun sites 
leken allemaal op elkaar. Ik zag paprika’s en nog meer paprika’s. 
In geel, groen en rood. Met af en toe een gezicht van een lachende 
paprikateler. Allemaal zeiden die dat ze de lekkerste en de beste 
paprika’s hadden. 

Jaja, bewijs dat maar eens, vroeg ik ze. Laat het me zien, voelen en 
ruiken. Waarom smaken die van jou dan zo lekker. Waarom heb jij 
zoveel liefde voor paprika’s en waarom ben je eigenlijk in de paprika teelt 
gegaan. Ik bedoel, je had ook brandweerman, chirurg of leraar 
aardrijkskunde kunnen worden. De telers kijken me bevreemd aan. 
Verhalen vertellen? Ze zijn toch gewoon kwekers. 

Ik vertel ze het verhaal over Claus Pilgaard. Hij teelt chilipepers.  
Hij nodigt bekende Denen uit om samen wat te kletsen en na wat 
voorlichting over het heetgebakerde menu dat voor hen ligt een hapje 
van een peper naar keuze te nemen. En zeker, zo’n bite doet iets met 
mensen, vooral met hun lichaam en gekkebekkentrekkenvermogen. 

Het Deens Nationaal Kamerorkest verorbert een heet pepertje en 
speelt daarna een pittig stukje klassieke muziek, en ja, dat maakt wat 
los onder de muzikanten. Een filmpje dat intussen 4,6 miljoen views 
kent. Chili Klaus heeft intussen een florerend bedrijf dat van allerlei 
chililekkers verkoopt. Snoepjes, gedroogde pepers, drank, boeken enz. 
en vooral sauzen. Iets anders doen. Claus durft onderscheidend zijn.

Ik vertel over Mike Brown. Hij runt een zoveelste koffiezaakje in New 
York, en nee, dat gaat niet goed. ’s Ochtends heeft hij wel een paar 
vaste klanten. Die vragen hem steeds vaker of hij niet een echt super-
stevig kopje voor hen kan maken. Ze moeten de hele dag er nog flink 
tegenaan. Dan krijgt Mike een idee. Hij blendt een eigen brouwsel en 
doopt dat: Death Wish Coffee, het sterkste bakkie leut ter wereld. 
Speciaal voor mensen die wel een mok energie kunnen gebruiken.  
Zijn koffietentje is gered, sterker, heel het land wil zijn cafeïnerijke troost. 

Death Wish Coffee wordt een succes omdat het merk opvalt. 
Omdat het product uitsteekt boven de middelmaat. Omdat Mike durft 
zijn gevoel te volgen. Omdat hij voelt dat het anders moet.

Denk als Claus en Mike. Durf je te onderscheiden. Wees anders. 
Dan gaan mensen ook over je praten. 
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Cor Hospes is creatief directeur van 
Merkjournalisten. Een bedrijf dat 
bedrijven helpt met het vertellen van 
waardevolle verhalen. Cor is ook 
auteur, trainer en een internationaal 
vermaard spreker.

Maar het rare daar is dat aan de andere kant 
van het schap de supergezonde voedingen 
staan. In de keuken van mijn moeder zijn we 
begonnen met het samenstellen van de 
repen. We zijn gaan experimenteren door te 
bakken, mengen, koken en drogen.”

Drogen in cleanroom
Als coach heeft Veldkamp de ervaring een 
schaatsploeg op te bouwen. Uit zijn 
ontzaglijke netwerk sprokkelde hij de 
financiering bij elkaar. “Het is een combinatie 
van eigen geld, lening, bank, investeerder, 
sponsors en crowdfunding. Het is best een 
uitdaging om de juiste partners te vinden die 
willen investeren in mijn filosofie. Ik geloof 
namelijk helemaal niet in het presenteren van 
die domme Excelsheet met al die 
rendementscijfers. Het gaat om het verhaal, 
the art of storytelling.” Zijn eis om een totaal 
zuivere reep op de markt te brengen bracht 
het project in de vertraging. Het is niet alleen 
noten- en glutenvrij, maar er zitten ook geen 
toegevoegde suikers in. Hij dacht dat een 
bestaande leverancier van zogenoemde 
private labels als VSI in Leerdam zijn reep 
wel kon produceren, maar dat bleek niet het 
geval. “Ik moest dus een eigen productielijn 
ontwerpen en bouwen, dat kostte veel tijd en 
uiteindelijk ook veel geld”, zegt hij inmiddels 
achter een kop thee. “De repen worden niet 

‘gelijmd’ met stroop of honing, een 
toegevoegde suiker, maar op een lage 
temperatuur gedroogd. De repen producenten 
kunnen dat niet.”

Hij vertelt steeds vaker met een bahco in 
handen te staan om te sleutelen aan de 
productielijn die is opgesteld in Zaandam. 
“Die ruimte is als een cleanroom. Er mogen 
onder geen beding sporen binnenkomen van 
gluten. Ook noten zijn uit den boze”, legt hij 
uit. “Ik doe daar totaal geen consessies aan. 
Door het klimaatsysteem heb ik een 
tegenslag van meer dan een jaar opgelopen. 
Bij opleveren werkte er namelijk niets. 
Het betekent dat ik nu sta te sleutelen om 
eind deze maand, begin volgende maand 
de eerste ‘bites’ te kunnen produceren. 
De repen komen dan later. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat we voor de feestdagen 
kunnen leveren.”

Groot denken
Veldkamp kijkt, zoals hij in het begin al zei, 
naar voren. Met zijn marketing- en pr-kennis 
verwacht hij snel aan te kunnen schuiven bij 
de grote retailers. Maar zoals eigenlijk hoort 
bij een start-up denkt hij groot. Nederland is 
te klein voor zijn productie-aanpak. 
“Mijn doelgroep is iedereen in Europa die 
een supergezond tussendoortje wil. Ik wil 
eigenlijk na Nederland snel in tien Europese 
landen in de winkel en bij de pomp liggen.  
Je moet namelijk gelijk volume gaan draaien 
om een redelijke prijs te kunnen rekenen. 
Daarnaast wil ik voor topsporters ook een 
reep ontwikkelen voor na hun inspanning. 
Als ze bijvoorbeeld suiker voor verbranding 
moeten hebben nemen ze een gelletje. Bij mijn 
reep moeten ze kauwen en dat komt het 
herstel na een enorme inspanning ten goede.”

“Het is best een uitdaging om de juiste 
partners te vinden die willen investeren 
in mijn filosofie� Het gaat om het 
verhaal, the art of storytelling�”

>>



“De markt is 
internationaler 

geworden, daar hebben we 
slim op ingespeeld.”

WALTER BUTH
Commercieel directeur bij Maurice Kassenbouw

Wanneer is het bedrijf opgericht?  
“Maurice Kassenbouw is opgericht in 1948 door Jac 
Janssen uit Meterik. Momenteel hebben we 110 vaste 
medewerkers in dienst. In 1982 kochten wij bij Ludvig 
Svensson ons eerste schermdoek.”

Wat maakt jullie werk nu anders dan in de 
beginjaren? 
“De grootste verandering is schaalvergroting. Vroeger was 
de gemiddelde kasomvang circa 4.000 vierkante meter. 
Tegenwoordig leveren we omvangrijke projecten turnkey op, 
tien tot twintig hectare is geen uitzondering. Dat vraagt om 
een grondige projectvoorbereiding, van ontwerp tot en met 
de oplevering. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.  
De markt is internationaler geworden. Daar hebben we slim 
op ingespeeld en het logistieke proces van ons bedrijf hierop 
aangepast.”

Wat doen jullie anders dan andere 
installatiebedrijven?
“Ons bedrijf zit in Noord-Limburg. Daardoor doen we 
makkelijker zaken met België en Duitsland. Ook al hebben 
we klanten over de hele wereld, de helft van onze 
opdrachten komt nog steeds vanuit Zuidoost-Nederland. 
We vervaardigen de kasonderdelen in onze eigen fabriek. 
De kolommen en tralieliggers gaan vervolgens naar de 
verzinkerij en coaterij, zodat kas en scherm één geheel 
worden. Omdat onze engineering alle onderdelen al 
integreren aan het begin van het traject, kunnen we garant 
staan voor de kwaliteit en een onberispelijke afwerking. 
Ook heeft Maurice Kassenbouw het Air & Energy systeem 
ontwikkeld, dat vocht afvoert. Ventilatiekasten voorzien 
van warmtewisselaars voeren het vocht via de gevels van 
de kas af, zonder dat er warmte verloren gaat. Er kan 
mede door dit systeem langer worden geschermd.”

Wat is een uitdaging voor de installatiebranche?
“De vraag naar gezonde voedselprojecten, met name 
rondom de megacities over de hele wereld, neemt toe.  
De uitdaging is om daar als Nederlandse agrosector, 
waaronder de kassenbouw- en installatiebranche, een 
bijdrage aan te leveren. Wij hebben ons aangesloten bij de 
recent opgerichte Dutch Greenhouse Delta. Deze stichting 
wil sectoroverstijgende samenwerking bevorderen om zo 
te anticiperen op deze grote vraag.”
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ANDERS WERKEN / 
VAT OP VERANDERING
Schaalvergroting, internationalisering, kritische investeerders en complexere 

projecten� Voor installatiebedrijven is de laatste decennia veel veranderd�  

Dat vraagt van hen flexibiliteit en aanpassingsvermogen� Vijf installateurs over 

hoe zij omgaan met al die veranderingen en anders zijn gaan werken�



RUUD VLOTTES
Directeur Huisman Scherming

Wanneer is het bedrijf opgericht? 
“Leen Huisman heeft het bedrijf opgericht in 1963. Eerst 
heeft de familie het voortgezet, later is het overgegaan in 
Huisman Scherming.”

Wat maakt jullie werk nu anders dan in  
de beginjaren? 
“Leen Huisman stapte over van het kweken van fresia’s 
naar chrysanten, een kortedagplant. Die hebben twaalf uur 
per dag duisternis nodig. Omdat dagelijks een doek 
dichttrekken veel werk is, heeft hij dat proces geauto-
matiseerd. Dat was het eerste beweegbare systeem.  
Leen was hierin echt een pionier. Steeds vaker monteren 
we twee of drie schermen om aan de vraag van de klant 
te kunnen voldoen. Zo kunnen we op de micro mol nauw-
keurig de hoeveelheid licht bepalen. De precisie en het 
maatwerk is een groot verschil met twintig jaar geleden.”

Wat doen jullie anders dan andere 
installatiebedrijven?
“We kijken waar de markt behoefte aan heeft. Door het 
veranderen van de teelt in Nederland, zoals het telen van 
exotische plantensoorten, zijn insecten een groter probleem 
geworden. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt 
wettelijk steeds meer ingeperkt, daarom hebben wij het 
Markies-insectengaassysteem ontwikkeld. Dat houdt 
ongewenste insecten buiten en natuurlijke vijanden - zoals 
sluipwespen die luizeneieren eten - binnen. Ook hebben we 
een diafragmascherm ontwikkeld. Dat werkt als een dim-
schakelaar op een lichtknop: het invallende licht wordt 
geregeld door de doeken over elkaar te schuiven.  
Binnen tien seconden kan een teler overgaan van minimale 
naar maximale schermgraad. Een andere innovatie is het 
GreenTop® buitenscherm, dat buiten op de kas wordt gemon-
teerd en voor minder warmteontwikkeling in de kas zorgt.”

Wat is een uitdaging voor de installatiebranche?
“Verduurzaming. Ik zou graag schermdoeken ontwikkelen 
die energie kunnen opwekken en opslaan. Door alleen al 
een deel van de tienduizend hectare glas die Nederland 
rijk is te voorzien van energiegenererende doeken,  
kunnen we een grote rol spelen in het duurzaamheids-
vraagstuk. Voor dergelijke ambities zijn wij helaas te klein, 
multinationals zullen die handschoen moeten oppakken.”

PETER DEKKER
Directeur/eigenaar van Peter Dekker Installaties

Wanneer is het bedrijf opgericht? 
“Mijn vader is in 1984 begonnen in een garagebox in  
De Lier. Hij heeft het vak geleerd bij Leen Huisman, de 
grondlegger van Huisman Scherming. Ik heb het bedrijf  
in 2009 van mijn vader overgenomen.”

Wat maakt jullie werk nu anders dan in  
de beginjaren? 
“Onze klanten waren tuinders, nu zijn het vooral onder-
nemers en investeerders. Dat vraagt om een andere 
manier van zakendoen. Dit type klant is veeleisend en 
streeft naar optimalisatie van de productie. Het is dus 
belangrijk welk type schermdoek in de kas komt. 
Tegenwoordig zijn er wel twintig soorten doek, elk met 
specifieke eigenschappen. Zo kunnen we maatwerk 
leveren. Ook is de aard van het werk veranderd. 
Afstemming met andere partijen is een wezenlijk onder-
deel van de dagelijkse werkzaamheden geworden.”

Wat doen jullie anders dan andere 
installatiebedrijven?
“Decennia geleden hebben we al geïnvesteerd in eigen 
transportmiddelen en bouwplatforms. Daardoor zijn we 
flexibel en beschikken we over veel slagkracht. Daarnaast 
heeft onze R&D-afdeling schermprofielen en bevestigings-
materialen ontwikkeld. Tien jaar geleden hebben we een 
revolutie in de schermwereld teweeg gebracht met de 
introductie van het PDI Slip-In systeem. Daarmee kunnen 
we een schermdoek op een veilige en snelle manier 
monteren en uitnemen. Inmiddels zijn er anderen die ons 
hierin navolgen, dus we hebben onszelf goed op de kaart 
gezet als eerste ontwikkelaar. Kwaliteit is ons hoogste 
goed, dat is onze kracht. We kijken niet zozeer naar 
anderen, we varen onze eigen koers.”

Wat is een uitdaging voor de installatiebranche?
“Om wereldwijd aan de toenemende vraag te blijven 
voldoen en alles geregeld te krijgen. PDI beschikt over een 
grote club goede vakmensen, maar we denken ook aan 
de dag van morgen. Goede vakmensen kunnen we altijd 
gebruiken. Daarnaast werken we aan duurzaamheid.  
R&D is voortdurend bezig met verbeteren waar het moet 
en innoveren waar het kan.”
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“Kwaliteit is ons 
hoogste goed, dat is 
onze kracht.”

“De precisie en het 
maatwerk is een 

groot verschil met twintig 
jaar geleden.”



CARL STOUGIE
Verkoopmanager bij SchermNed

Wanneer is het bedrijf opgericht? 
“SchermNed is een familiebedrijf en bestaat sinds 1990. 
We zijn gespecialiseerd in scherminstallaties en 
insectengaas.”

Wat maakt jullie werk nu anders dan in  
de beginjaren? 
“De eerste jaren deden we de installatie met een trapje en 
een ladder. Met een kas van één hectare waren we weken 
bezig. Nu gebruiken we hoogwerkers en montage plateaus. 
Dat moet ook wel met goothoogtes van nieuwbouw-
kassen, die regelmatig zes à zeven meter hoog zijn. 
Daarnaast zijn de kassen nu veel complexer, met de bouw 
en installatie zijn veel partijen gemoeid. Terwijl het 
tijdsbestek, waarbinnen we het werk moeten doen, korter 
is geworden. Voor de klant geldt ‘tijd is geld’, dus we 
moeten echt op de klok werken.”

Wat doen jullie anders dan andere 
installatiebedrijven?
“SchermNed heeft veel kennis in huis en de lijnen zijn kort. 
We kunnen snel een passende oplossing bieden voor 
complexe problemen. Wat ons ook typeert, is dat we nog 
steeds zakendoen met de toeleveranciers van het eerste 
uur. Betrouwbaarheid is voor ons een belangrijke waarde. 
Ons zusterbedrijf Vitrona levert zonwering en 
terrasoverkappingen. Door de techniek van deze twee 
markten bij elkaar te voegen, kunnen we kwalitatief goede 
en betaalbare installaties bieden. Daardoor weten de 
architecten ons steeds beter te vinden. Verder gaan we 
uitdagingen niet uit de weg. Niemand durfde zijn vingers te 
branden aan het overdekken van de mangrove in de 
Arnhemse Burgers’ Zoo: een klimaat- en 
zonweringssysteem over een oppervlakte van drieduizend 
vierkante meter. Wij hebben dat gerealiseerd.”

Wat is een uitdaging voor de installatiebranche?
“Montagewerk is handarbeid en er zijn steeds minder 
handjes beschikbaar. Een oplossing is automatiseren. 
Het intrekken van het doek is makkelijker geworden 
dankzij het ValkScreenVision systeem dat we gebruiken. 
Maar de polyester draden lopen we nog steeds van 
kopgevel naar kopgevel stuk voor stuk met de hand in. 
Automatisering daarvan zou ons grote tijdswinst opleveren.”

PETER RENSE
Commercieel manager bij Holland Scherming

Wanneer is het bedrijf opgericht? 
“Holland Scherming is opgericht in 1987 en gespecialiseerd 
in de ontwikkeling, productie en installatie van scherm-
installaties.”

Wat maakt jullie werk nu anders
dan in de beginjaren? 
“De projecten zijn groter geworden. Daarmee hebben we 
ook een andere rol gekregen. Vroeger werd eerst de kas 
gebouwd en dan monteerden we het scherm. 
Tegenwoordig nemen we de scherminstallatie mee in het 
eerste totaalontwerp, zodat het optimaal is geïntegreerd in 
de kas en perfect is afgestemd op de overige installaties. 
Onze engineers zitten al in het beginstadium bij kassen-
bouwers en adviesbureaus aan tafel; er is de afgelopen 
jaren een hele professionaliseringsslag gemaakt.”

Wat doen jullie anders dan andere 
installatiebedrijven?
“Holland Scherming zet sterk in op productontwikkeling 
en innovatie. Of het nu gaat om rvs draadvormen of een 
kleine kunststof draadgeleider, wij kijken altijd of het beter, 
sneller of goedkoper kan. Door de jaren heen zijn we meer 
schermonderdelen in eigen beheer gaan ontwikkelen en 
produceren, zoals onze Multiclip. Recente wapenfeiten zijn 
onze Smart Spring, een veerelement dat doekpakketten 
nog kleiner maakt, en het Triple S Smart Skate System 
voor snelle en veilige doekmontage. Zo proberen we 
telkens een stapje voor te blijven. Ook hebben wij mede 
de basis gelegd voor kwaliteitsstandaarden voor scherm-
installaties, vastgelegd in de ISSO-88 norm.  
Deze kwaliteitseisen gelden steeds vaker als contract-
voorwaarde, wat ons betreft een prima ontwikkeling.”

Wat is een uitdaging voor de installatiebranche?
“Ondanks onze wervingsinspanningen hebben we al drie 
jaar een tekort aan goede vakkrachten voor de montage. 
De meeste nieuwe medewerkers komen uit ons netwerk. 
Zo zien we een gestage groei onder onze vaste Turkse 
onderaannemers. Maar de capaciteit groeit niet zo snel als 
we willen. Daarom gaan we onder meer in Amerika en 
Canada lokale partnerschappen aan. In Frankrijk voert onze 
Poolse partner Jaksa momenteel een project voor ons uit, 
zo gaan we creatief met het capaciteitsprobleem om.”
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“Bij al onze projecten is 
energiebesparing een 

aandachtspunt.”

“We kunnen snel 
een passende 

oplossing bieden voor 
complexe problemen.”
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Uitgelicht

Lange adem
Volgens Jeroen Straver van gemeente 
Westland, dat het BioBoost-project leidt  
(zie kader), zal de nieuwe LNV-visie gaan 
bijdragen aan een grotere bekendheid van 
biobased ondernemen. “Het ministerie heeft 
circulaire land- en tuinbouw tot norm 
verheven. Ik denk dat dat een enorme 
stimulans gaat geven, ook omdat minister 
Carola Schouten heeft gezegd dat de 
prijsbepaling in dat hele proces eerlijker moet 
worden.” Ze zei er tegelijk bij dat de 
oplossingen uit de sector zelf moeten 
komen. BioBoost is daar al mee bezig, sinds 
2017. Daarin werken onderzoeksinstellingen 
en bedrijven uit Vlaanderen, Lea Valley 
District, Westland en Oostland samen om te 
komen tot ‘afvalloze’ ketens, waarin voor alle 
partijen ook een boterham te verdienen valt. 
Geen geringe opgave, erkent Jeroen, en een 
kwestie van lange adem. “Het zijn echt de 
koplopers die er nu tijd en geld in steken, 
zoals tomatenteler Ted Duijvestijn. Maar ik 
denk dat een grote groep ondernemers er 
minder of niet mee bezig is. Die willen wij 
graag - ook financieel - ondersteunen in hun 
zoektocht.”

Insectenkweek
De eerste successen zijn er al, zo bleek op 
het eerste BioBoost seminar afgelopen 
zomer. Het seminar stond volledig in het 
teken van circulaire economie en nuttig 
gebruik van reststromen. Er was ook een 
reststromenlunch georganiseerd, waar de 
deelnemers genoten van gerechten op basis 
van ‘afgekeurde’ groenten. Zo kweekt een 
van de deelnemende bedrijven - Millibeter - 
zwarte soldaatvliegen om groenafval en 
mest om te zetten in larven die worden 
gebruikt als voer voor viskwekerijen. 
“Een heel interessant voorbeeld, die je ook 
zou kunnen opzetten met reststromen uit het 
Westland. De Nollen Group, die is gelieerd 
aan Agri Proteïn - een Zuid-Afrikaanse 
onderneming die insecten kweekt - is daar al 
volop mee bezig. De markt voor insecten-
kweek wordt erg groot, nu die onlangs door 

Europa is vrijgegeven voor de visindustrie.  
Ik verwacht dat dit ook voor de veevoeder-
industrie (o.a. kippen en varkens) gaat 
gebeuren. Dit biedt grote kansen voor de 
circulaire economie en de land- en tuinbouw. 
Reststromen kunnen worden gebruikt als 
voedingsbron voor insecten, maar er zijn veel 
meer interessante toe passingen mogelijk, 
onder andere in de farmaceutische industrie. 
Daarnaast zijn er volop kansen voor de 
toeleverende industrie. In Vlaanderen is  
BioBoost-partner Inagro - een soort TNO - 
bezig met de vraag hoe de insectenkweek 
kan worden geautomatiseerd.”

Bloemkoolafval
Greenyard heeft bedacht dat je 
bloemkoolafval nuttig kunt gebruiken.  
In plaats van het uitboren van de bloemkool 
op het veld, worden - na het snijden van de 
roosjes in de fabriek - het bloemkoolhart en 
de ‘gruis’ verzameld voor verdere 
verwerking. Hieruit zijn tal van nieuwe 

producten ontstaan, zoals bloemkoolrijst 
(diepvries). “Een mooi project, waar wij veel 
van kunnen leren”, zegt Jeroen. “In de 
tuinbouw worden ook nog lang niet alle 
reststromen en tweede klasse producten 
nuttig gebruikt. Er wordt heel veel voedsel 
verspild in de wereld, zowel bij de productie 
als bij de eindgebruiker. Dat moeten we 

De Nederlandse tuinbouw is de afgelopen honderd jaar 
groot geworden door continu te innoveren en steeds 
efficiënter te produceren. Dit heeft geleid tot een 
indrukwekkende sector, die jaarlijks voor vele miljarden 
euro’s aan zaden, groenten, bloemen en planten over de 
hele wereld exporteert. Nu komen daar de eisen van 
klimaat en milieu bij. We moeten - als het aan het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ligt 
- de weg inslaan naar kringloop land- en tuinbouw.  
Van lineair naar circulair ondernemen. Een verdienmodel 
waarin alle materialen worden hergebruikt, gerecycled of 
geupcycled. Een wereld waarin afval niet meer bestaat, 
alleen grondstoffen. 

Kunnen we wat nuttigs doen met de reststromen van de tuinbouw en met de inhoudsstoffen van 

planten, bloemen en groenten? Dat zijn de twee grote thema’s van BioBoost, een internationaal 

project voor de ontwikkeling van de biobased economie in de tuinbouw� Volgens Jeroen Straver 

van de gemeente Westland is er nog veel werk aan de winkel, al worden voorzichtig de eerste 

successen geboekt�

Het einde van afval: 
naar een circulaire economie

 “Het ministerie heeft 
circulaire land- en 
tuinbouw tot norm 
verheven� Minister Carola 
Schouten heeft gezegd 
dat de prijsbepaling in 
dat hele proces eerlijker 
moet worden�”

>>
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Interview

Circl is ideaal voor het gesprek over vertical 
farming en hoe je een start-up begint. In het 
spiksplinternieuwe duurzame paviljoen van 
ABN AMRO, naast het hoofdkantoor in 
Amsterdam op de Zuidas, voelt John Apesos 
(38), oprichter van GrowX, zich thuis. In het 
compleet circulaire gebouw staan onder fel 
licht kruiden waar de chef met een 
vlijmscherpe schaar takjes uitknipt. 
Exploitant Vermaat Groep runt hier het 
eerste volledig circulair ingerichte restaurant 
van Nederland, met uiterst duurzaam geteeld 
voedsel op de borden. Nee, zal Apesos 
zeggen op de vraag of GrowX hier ook aan 

levert, maar hij wil wel. De voedingspionier 
lijkt in niets op een Westlandse tuinder met 
zijn stijlvolle kleding, rugzak en onafscheide-
lijke mobiele telefoon. Wat heet, hij heeft nul 
groene vingers. Nu ruim 10 jaar in Nederland 
studerend en werkend in de duurzaamheids-
industrie spreekt hij de Nederlandse taal 
nauwelijks, maar des te enthousiaster is zijn 
betoog over vertical farming in een Midwest 
Amerikaans-accent. Hij woonde in Dayton en 
Boston, was berggids en volgde leiderschaps -
programma’s in Boston, New York, Ecuador 
en Chili. Een MBA-studie aan de RSM van de 
Erasmus Universiteit bracht hem uiteindelijk 

GrowX is de eerste onderneming in Nederland die op bescheiden commerciële basis een geheel 

gecontroleerde kas, een zogenoemde vertical farm runt� Het bedrijf levert slasoorten, kruiden en 

minigroenten aan restaurants in en om Amsterdam� Net als bij elke start-up was het traject van 

idee tot productie lang en vol met risico’s�

Venlokas is onbekend bij 
vertical farmer GrowX

>>

BioBoost in het kort
In BioBoost werken negen partners samen uit Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk en 
Nederland. Lead partner in het Europese Interreg-project is de gemeente Westland.  
De andere partners zijn: Katholieke Universiteit van België (Vives-BE), Instituut voor 
Landbouw, Visserij en Onderzoek (ILVO-BE), Kenniscentrum Plantenstoffen (NL), National 
Institute of Agricultaral Botany (NIAB -UK), Inagro (BE), Nollen Groep (NL), Comgoed (NL) 
en Epping Forrest District Councel (UK). Doel van BioBoost is het onderzoeken en nuttig 
hergebruiken van reststromen en plantenstoffen in gezamenlijke proef- en testprojecten 
van onderzoeksinstellingen en bedrijven. Het project wordt ondersteund door het EFRO-
fonds van de EU. Het project loopt van januari 2017 tot december 2019. Meer informatie: 
www.bioboosteurope.com.

tegengaan. Tegelijk moeten we proberen om 
hoogwaardigere toepassingen voor reststromen te vinden, 
zoals kleur- en geurstoffen en producten voor wealth en 
health care.” Dit vergt veel stappen, van vooronderzoek tot 
levensvatbaar product, vervolgt Jeroen. “Er zijn vaak veel 
voorwaarden en eisen waar een nieuw product aan moet 
voldoen. En dan is het nog de vraag of het rendabel te 
produceren is. Het afbreukrisico is groot. Maar alleen door 
het te doen, kom je verder. Als je met alle partijen gaat 
praten om samenwerking te stimuleren, dan komt er een 
proces op gang. Dat is ook mijn belangrijkste taak: het 
verbinden van partijen. Uitgangspunt is dat iedere deelnemer 
in de keten een boterham moet kunnen verdienen. Dat is wat 
mij betreft ook wat Carola Schouten bedoelt als zij stelt dat er 
een eerlijker verdienmodel moet komen.”

Tomaten T-shirt
Van de restromen van Westlandse tuinbouwbedrijven 
wordt nu meestal compost gemaakt door Renewi.  
“De vraag is of er een beter alternatief is dan compost. 
Kunnen we bijvoorbeeld vezels winnen en die gebruiken 
voor papier en karton? De papier- en kartonindustrie moet 
ook duurzamer produceren en haalt cellulose meestal uit 
het buitenland, maar dat wordt beperkt. Nu gebruiken die 
bedrijven vaak oud papier voor de productie van 
verpakkings materialen, maar die worden daardoor steeds 
zwakker, waardoor je steeds nieuwe materialen moet 
toevoegen.” Een kans voor de tuinbouw? “De producenten 
willen graag onze gewasresten, want die bevatten lange, 
sterke vezels. Ze zijn zelfs bereid in sommige gevallen wat 

meer te betalen. Een probleem echter bij het winnen van 
de vezels zijn het touw en de plastic clips. Hoe ga je die er 
efficiënt uithalen. Daarvoor heb je andere teelttechnieken 
of nieuwe machines nodig. Die laatste zijn kostbaar en 
moeten 365 dagen per jaar kunnen draaien. De gewas-
resten komen echter gedurende drie maanden per jaar 
beschikbaar en moeten snel worden verwerkt. Dan is het 
de vraag of je de overige maanden kunt opvullen met 
andere partijen. De oplossing lijkt vaak simpel, maar de 
praktijk is vaak weerbarstig”, zegt Jeroen. BioBoost 
ondersteunt sinds kort ook een project dat onderzoekt of 
er T-shirts gemaakt kunnen worden van gewasresten van 
tomaat. “Er wordt nu onderzoek naar gedaan bij CityLab010. 
Een kansrijk project, dat we van harte ondersteunen.”

Ondernemersplatform
Wat raadt Jeroen ondernemers aan die een circulair 
verdienmodel willen ontwikkelen? 
“Kom naar het ondernemersplatform van Greenport 
West-Holland en neem contact op met Willem Kemmers. 
Op dit moment zijn daarin een stuk of twintig 
ondernemers in actief. Ga meedoen, meepraten of 
meedenken. Juist als je zelf initiatieven hebt, willen we ze 
erg graag ondersteunen. Door het gesprek aan te gaan 
wordt vaak snel duidelijk of iets kansrijk is of niet.  
Als projecten kansrijk zijn ondersteunen we dat, zoals met 
de tomatenvezels.” Volgens Jeroen is circulair en 
duurzaam ondernemen de maatstaf voor morgen.  
“Stil zitten is geen optie. Ondernemers die er tijdig bij zijn, 
kunnen kansen pakken en marktaandeel veroveren.”  

>>
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voor steden kunt produceren. De eerste 
testunit kwam in de kelder te staan van de 
Hogeschool Amsterdam. Het was klein 
genoeg om in een lift te stoppen, zodat we 
ze konden gaan opbouwen in leegstaande 
kantoorgebouwen. Met een investering van 
het Amsterdams Klimaat en Energiefonds en 
het Nationaal Groenfonds van bijna 1,8 miljoen 
euro beginnen we in een leegstaand gebouw 
in de Amsterdamse Bijlmer. April 2016 ging 
GrowX als bedrijf van start. Van idee tot start 
duurde 5 jaar en we bestaan nog met een 
kas van 250 m2, een lang traject. Ik ben blij 
dat we nog bestaan.  
Op dit moment zijn we volop bezig met het 
ontwikkelen en bouwen van onze nieuwste 
generatie.” Uiteraard komt tijdens het 
gesprek in Circl ook het vertical farmingplan 
van Staay Food Group aan bod. Een consor-
tium van onder meer Signify (voorheen 
Philips Lighting), veredelaar Rijk Zwaan en 
kassenbouwer Certhon werkte een plan uit 
voor de grootste farm van Nederland. 
Apesos zegt dat het geen sinecure is om het 
plan van Staay tot realisatie te brengen.  
“Het is een geweldig project. Ik ben blij dat 
andere innovators als Staay de schaal van 
vertical farming vooruit helpen.” De gebroeders 
Dammis en Ad van der Staay willen op hun 
verwerkingscomplex bij Dronten een vertical 
farm bouwen met zeker een omvang van 
2.000 m2, dat is bijna tien keer groter dan 
GrowX. In de farm moeten slasoorten als 
bionda, frisee en lollo rosso worden geteeld 
die hun weg vinden naar de kant-en-klare 
maaltijdsalades, die ergens anders in het 
complex worden gemaakt. De kosten voor 
deze ‘slafabriek’ worden door Staay Food 
Group geschat op rond de 10 miljoen euro. 

Afstand zaad tot bord kan korter
De GrowX-oprichter zit net als de Van der 
Staay broeders niet stil. Het bedrijf van 

Apesos is volop bezig met de ontwikkeling 
van de volgende generatie modules die meer 
zullen leveren. Apesos opperde ooit het plan 
om naast of heel dichtbij een distributie-
centrum van een supermarktketen een kas 
van GrowX te plaatsen om de distributie te 
verbeteren. De keten tussen zaad en het 
bord kan en moet veel korter. “De productie 
moet efficiënter, maar ook het logistieke 
circus van distributie en opslag moet kleiner 
en korter om zo de CO2-uitstoot te reduceren. 
Stop als eerste met dat invliegen van kruiden. 
Niemand wil dat nog. Het bijkomende voor-
deel is ook nog eens dat de smaak beter is”, 
terwijl hij zijn ideale plaatje van zaad tot bord 
op een A4-tje tekent. In het boek ‘Appie 
Tomorrrow, Alle ingrediënten voor een beter 
leven in 2025’, dat eind zomer 2018 
verscheen, wordt stilgestaan bij de verticale 
teelt. Het is een belangrijk aandachts punt voor 
het supermarktconcern. John Apesos: 
“Goed dat zij daaraan denken. Het voorkomt 
onnodige verspilling van voedsel en ook nog 
eens verpakkings materiaal, dat uiteraard 
geheel circulair dient te zijn.” 

naar Nederland, wat hij meer dan eens de 
Silicon Valley van de vertical farming en 
glastuinbouw noemt. “De kracht van de 
Nederlandse tuinbouwsector is dat het de 
wereld kan veranderen door nieuwe 
methodes te blijven ontwikkelen om zo 
steden wereldwijd van voedsel te voorzien.” 

Silicon Valley
Het enige wat in zijn optiek nog ontbreekt, 
is een goede venture-infrastructuur die 
bedrijven als GrowX, maar ook andere 
start-ups van voldoende ‘verbrandingskapitaal’ 
voorziet om als elke disrupter snel en 
robuust te kunnen groeien. “Het blijft lastig 
om geld bij elkaar te sprokkelen. Holland is 
niet gewend om groot te investeren. Het gaat 
hier met hoogstens enkele miljoenen euro’s, 
terwijl in Silicon Valley het al snel om 
bedragen gaat die richting de 100 miljoen 
dollar gaan. Amerikanen kunnen geloven in 
dingen die duidelijk fantasie zijn. 
Nederlanders zijn ondernemers met diepe 
wortels in handel en logistiek.” John Apesos 

stelt tijdens het gesprek dat een dakkas of 
daktuin als Dakakkers op het Rotterdamse 
Schieblock totaal iets anders is dan vertical 
farming. “In de dakkas worden over het 
algemeen allerlei groenten geteeld, terwijl 
vertical farms zich er doorgaans op richten 
om microgroenten te telen voor een niche-
markt. We ontwikkelden een eigen 
technologie die volledige controle geeft over 
het groeiproces. Door middel van leds en 
klimaatcontrole kunnen we clean food 
produceren, zonder gebruik van pesticiden. 
Het is dus een uiterst duurzame teelt, omdat 
onze energie ook nog eens 100 procent 
groen is. Een groot voordeel is verder dat we 
door het totaal geregelde klimaat, jaarrond 
kunnen produceren. De opbrengst is hoger 
en van een constante kwaliteit.”

Van TEDx naar sla
Voor Apesos begint alles in september 2011 
met het winnen van TEDx Amsterdam met 
slechts een idee. “Mijn betoog was dat je in 
een geheel geregelde omgeving voeding 

>>

Interview

“Stop als eerste met 
het invliegen van 

kruiden� Niemand wil 
dat nog� Het bijkomende 

voor deel is ook nog 
eens dat de smaak 

beter is�”
“Amerikanen kunnen
geloven in dingen die
duidelijk fantasie zijn. 

Nederlanders zijn 
ondernemers met diepe 

wortels in handel en logistiek.” 



42 telen&trends telen&trends 43

Consultancy

De adviseur is een belangrijk gezicht van Svensson� Tuinders, maar ook teeltadviseurs en 

installateurs willen graag geïnformeerd worden over de nieuwste trends op het gebied van 

klimaatschermen� Adviseur Pieter Mol pakte daarom drie vliegtuigen en huurde een auto om  

in Frankrijk telers en instituten te informeren over l’ecran*�

10 september
Pieter Mol is deze maandagochtend al vroeg in touw. 
Afgelopen week is hij een paar dagen in Frankrijk geweest 
om daar tuinders te adviseren en naar hun verhalen en 
vragen te luisteren. Hij was alleen het weekend thuis en 
deze middag gaat hij alweer richting Frankrijk.  
Zijn werkterrein bestaat uit Frankrijk, Zuid-Europa en 
Noord-Afrika. “Het is vooral in Frankrijk heel veel 
autokilometers maken. De grote glastuinbouwgebieden 
vind je in Bretagne, rond Nantes en Bordeaux (richting de 
kust) en tussen Marseille en Perpignan.” Via Parijs gaat het 
deze middag naar Brest in Bretagne. Deze ochtend heeft 
hij echter nog geen weet van de vertraging, waardoor hij 
pas tegen middernacht in zijn hotel zal aankomen.  
“Ik beantwoord eerst enkele e-mailtjes en werk de 
verslagen van afgelopen week uit.” Daarna bereidt hij thuis 
de komende trip voor. Hij weet door ervaring dat schema’s 
bij Fransen niet heilig zijn. “Ik moet heel flexibel zijn”, vertelt 
hij voordat hij richting P3 van Schiphol gaat. “Zo is er net 
een afspraak bijgekomen voor donderdagochtend bij 
kwekerij Serre du Lac.”

11 september
Met de vertraging in de benen gaat de eerste afspraak 
deze dag naar Alain Guillou van het onderzoeksstation 
Caté in St-Pol-De-Léon. Vandaag en op de laatste dag 
gaat Sebastien Letoux van Hoogendoorn 
klimaatcomputers met hem mee. “Svensson en 
Hoogendoorn werken samen in het programma 
Connected Screening, dat gaan we aan enkele tuinders 
uitleggen.” Op het teststation Caté, dat kwekers uit de 
omgeving helpt om hun teelt te verbeteren, gaat het 
gesprek over Harmony 2315 O FR. Dit diffuse open 
zomerscherm hing als proef gedurende de zomer boven 
aardbeien op een goot. “Ik ben 3 tot 4 keer per jaar bij 
Alain om te sparren en nieuwe schermstrategieën uit te 
werken. De proef boven de aardbeien leverde uiteindelijk 
betere vruchten op. Het diffuse licht heeft een positieve 
invloed op de vrucht temperatuur. Gelijk evalueren we het 
telen van tomatenrassen in een vorig jaar opgeleverde 
nieuw bouwkas met in drie afdelingen verschillende 
klimaat schermen: de eerste afdeling is een normale Venlokas 
met twee schermen, de andere is een semi-gesloten 

EEN WEEK OP PAD MET...

Pieter Mol
ADVISEUR VAN SVENSSON

“De proef boven de aardbeien 
leverde uiteindelijk betere vruchten op� 

Het diffuse licht heeft een positieve 
invloed op de vrucht temperatuur�”
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kassysteem met ook twee schermen en de laatste is ook 
semi-gesloten met ook twee schermen en led- en Son-T-
verlichting.”

De lunch zit er nog niet in als de rit naar Yves Kerberiou 
gaat. Hij is de eigenaar van biokwekerij Gaec du Triskell 
van 2,2 ha. Zijn tomaten staan in de volle grond en worden 
100 procent zonder gewasbeschermingsmiddelen 
geteeld. Kerberiou overweegt een klimaatscherm te 
installeren, onder andere omdat de nachtelijke uitstraling 
invloed heeft op de koptemperatuur van zijn planten.  
Na een kort gesprek over de laatste schermtrends is 
er dan eindelijk tijd voor een goede Franse lunch in 
St-Pol-De-Léon en die is nodig omdat de dag er nog niet 
opzit. Midden op het schiereiland wordt later in de middag 
nog Julien Helies bezocht. Hij teelt tomaten en aardbeien 
onder glas en heeft plannen om zijn schermdoeken te 
vervangen. Sebastien Letoux mag aan de bak. Helies wil 
alles weten over Connected Screening. 

12 september
Vroeg uit de veren, omdat de enige afspraak deze dag in 
het plaatsje Avoine ligt, zo’n 330 kilometer sturen vanaf het 
hotel. Pascal Delahaye en Matthieu Serrault van Jardin de 

Rabelais worden bezocht. “Zij hebben hypermoderne 
kassen van in totaal 14 ha. De twee eigenaren hebben 
diffuus glas met dubbele AR-coating, maar toch waren de 
koppen van de hoog hangende trossen cherrytomaten 
van het Piccolo-ras misvormd. Ik heb ze vorig jaar het 
advies gegeven om in een afdeling de Harmony 2315 O FR 
te installeren. De twee zijn enthousiast over de planten 
onder dit scherm. Het sterk diffuse licht levert een 
koptemperatuur op die 2-3 graden lager is. De planten 
groeiden minder schokkerig en stressloos, waardoor er 
geen misvormde trossen meer waren dit seizoen, zo geeft 
Pascal met een dikke glimlach aan. Daarnaast ben ik de 
rest van de dag bezig geweest met lichtmetingen en het 
meten van de planttemperatuur.” Na alle metingen gaat de 
autorit richting de kust van Pornic in de richting van 
Nantes waar de volgende dag drie afspraken in de agenda 
staan. 

13 september 
“Eindelijk een lekkere kop koffie. Franse telers zijn op dat 
vlak anders dan hun Nederlandse collega’s, waar bij 
bezoeken altijd een dampende kop koffie klaarstaat.”  
Hij, en Sebastien Letoux van Hoogendoorn worden 
ontvangen door teler Stéphane Gaborit, van Serre du Lac. 

“Ook hij wil alles weten over de laatste 
schermontwikkelingen en onze samenwerking met 
Hoogendoorn, Connected Screening.” Daarna snel naar 
SCEA Serre des Landes voor een aftersales bezoek en 
evaluatie van een nieuwe kas uit 2017. “Gelukkig ging het 
met eigenaar Benoit Musset niet alleen over de eerste teelt 
van zijn tomaten, maar ook over zijn passie voor vissen en 
het feit dat 80 tot 90 procent van zijn werknemers uit de 
buurt komt. Net als in Nederland zetten Franse telers veel 
buitenlanders in, maar Benoit is in staat ze uit de regio te 
halen.” Het laatste bezoek die dag is verrassend, alvorens 
Mol het vliegtuig via Nantes over Parijs naar Amsterdam 
neemt. In boogkassen van plastic hangt een aantal 
Harmony klimaatschermen als test voor de teelt van 
‘mache’, een soort minisla, en radijs. “Onderzoeksstation 
CDDM wil kijken of zo het krijten, dat met een helikopter 
gebeurt, kan aanpassen. Die minisla groeit het beste bij 
60 tot 70 procent schaduw. In combinatie met het plastic 
en onze Harmony klimaatschermen is dat mogelijk en hoef 
je die 500 hectare in de toekomst niet meer met een heli 
te krijten. Dat scheelt een boel werk en het is een stuk 
milieuvriendelijker. Daarnaast vindt er een verbetering van 
de teelt plaats.”

14 september
Nog met de verjaardag van zijn zoon in het lijf is Frankrijk 
al weer snel vergeten, deze vrijdagochtend op het 
Svensson hoofdkantoor in Hellevoetsluis. “Tijdens het 
consultancy overleg is het luisteren en praten over wat er 
plaatsvindt. Het is fijn om te horen wat mijn collega’s 
hebben meegemaakt. Verder neem ik ook de projecten 
die in Frankrijk op stapel staan door met Customer 
Service en Sales, maar dan is het tijd voor het weekend.”

“De planten groeiden minder 
schokkerig en stressloos, waardoor 
er geen misvormde trossen meer 

waren dit seizoen�”

Consultancy

Kas Frans 
voor beginners
serre = kas
l’ecran = schermdoek
économie d’énergie = energiebesparing
climat dans la serre = klimaat in de kas
lumière diffuse = diffuus licht
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Case

Geheel aan de rand van Amsterdam schuurt 
Kwekerij Osdorp tegen het plaatsje Halfweg 
aan. Op de parkeerplaats voor het 
kascomplex van 3 hectare staan veertien 
personeelsbusjes die elke dag de cliënten in 
Amsterdam ophalen en weer wegbrengen. 
De kantine vult zich deze ochtend met de 
lucht van een goulash, niet met vlees maar 
met vis. Oprichter en directeur Jeroen 
Rijpkema (49) van Kwekerij Osdorp legt uit 
dat alles anders gaat dan wat hij 
commerciële kassen noemt. “Onze cliënten 
krijgen elke dag een warme lunch”, zegt hij 

onderwijl wijzend naar de koks in de keuken. 
“Het is onderdeel van een vast ritueel in onze 
kassen, net als met z’n allen koffie en thee 
drinken. Als onze cliënten komen, krijgen ze 
een hand en als ze vertrekken zwaaien we ze 
uit.” Alvorens Rijpkema het reilen en zeilen uit 
de doeken doet, vertelt hij met passie 
waarom hij meer dan 9 jaar geleden 
begonnen is met Kwekerij Osdorp.  
“Als achtjarig manneke stapte ik de kas van 
buurman Dekker Chrysanten binnen en 
dacht: ‘dit is mijn wereld, hier voel ik mij 
thuis’. Na mijn teeltopleiding ben ik in kassen 
gaan werken. Toen ik 10 jaar geleden uit 
Brazilië terugkwam, heb ik in een 
potplantenkas die verbonden was aan een 
sociale werkplaats het vak geleerd van 
werkbegeleider. Toen dacht ik: ‘ik wil teelt en 
zorg combineren, iets voor mensen 
betekenen’. Met steun van stichting 
Landzijde (parapluorganisatie van 110 
zorgboerderijen in Noord-Holland/red.) heb 
ik samen met een andere partner deze 

leegstaande rozenkwekerij van 4,5 hectare 
gekocht voor het aanbieden van dagbesteding. 
Na het opgeknapt te hebben, bleef er  
3 hectare over. Een maand na aankoop 
gingen op 1 mei 2009 de eerste planten erin. 
Kwekerij Osdorp is nu integraal onderdeel 
van Landzijde.”

Hoge gunfactor
Zijn collega komt binnen om te vertellen 
waarom een cliënt naar huis is gebracht.  
Het blijkt dat de afbouw van de medicatie 
gevolgen heeft voor haar functioneren.  
Zij stuurt met haar gedrag de rest van de 
werkploeg in de war. Rijpkema hoort het 
geduldig aan en knikt: “Geef haar haar 
daggeld mee.” Naast het halen en brengen 
en een warme maaltijd krijgt elke cliënt 
handje contantje 8 euro als vergoeding. 
Het is een soort prikkel om te komen en 
verstrekt de eigenwaarde. In de kas blijkt 
Rijpkema ongeveer elke cliënt bij voornaam 
te kennen. “Kijk eens met hoeveel plezier en 
trots ze hier werken. Het is goed en ook nog 
eens gezond werk”, terwijl hij stilstaat bij een 
kar met kleine gekleurde tomaatjes.  
“Ze doen het namelijk ergens voor. 
Onze wekelijkse productie van 15 tot 20 ton 
gaat naar La Place en groothandel Smeding. 
Smeding is de vaste groenteleverancier aan 
Sligro, die onze producten onder de naam 
Mijnboer verkoopt. Daarnaast neemt een 
aantal sterrenchefs onze groenten af. 
Op dat vlak zijn we anders dan normale 
commerciële telers. Onder dit dak telen we 
tomaten, aubergines en potplanten. Met die 
potplanten erbij, de gehele productie van  
2 miljoen hedera’s is al verkocht, zijn we in 
staat om het hele jaar door werk te bieden 
aan onze cliënten.” De gunfactor voor 
Kwekerij Osdorp is hoog. Grote retailers 
nemen de productie af en een 
zadenleverancier als Rijk Zwaan rekent niet 
de hoofdprijs. Daarnaast besloten Walter en 
Cesar Abma voor hun tomatensauzen en 
gazpacho Abma’s te gaan samenwerken 

met de kwekerij. Ze bouwden een professio-
nele productiekeuken midden in de kas. 
Cliënten pakken de flessen in. Maar Rijpkema 
zegt regelmatig dat de productie van hoge 
kwaliteit is en dat daar streng op wordt gelet. 
“We telen op de smaak en niet op een hoge 
output: we willen daar onder scheidend in 
zijn. Onze werk begeleiders zijn allemaal 
telers, daarnaast heb ik een aantal Poolse en 
Turkse uitzendkrachten in dienst om garant 
te staan voor een constante productie.  
We stellen onze afnemers nimmer teleur en 
dat al 9 jaar niet.”

Kwekerij Osdorp is de grootste zorgteler van Nederland� Elke dag komen hier ongeveer tachtig 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals (ex-)verslaafden en dak- en thuislozen, voor 

een zinvolle arbeidsmatige dagbesteding� Onder leiding van ervaren telers plukken, snijden en 

pakken zij trostomaten en aubergines in en produceren zij potplanten� 

Kwekerij Osdorp 
zorgt voor een 
zinvolle dagbesteding

 “We telen op de smaak en niet 
op een hoge output: we willen 
daar onder scheidend in zijn�”
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Even voorstellen

De in Venlo geboren Joost Haenen (43) is opgegroeid in 
een tuindersfamilie en heeft zijn hart verpand aan deze 
uiterst innovatieve sector. “Na het VWO ben ik begonnen 
op het ouderlijk chrysantenbedrijf en heb dit later ook 
overgenomen”, zegt hij met een duidelijk hoorbare 
Limburgse tongval. “In 2007 hebben we het bedrijf 
verkocht.” Na de verkoop van zijn chrysantenbedrijf ging 
hij als teeltman werken bij plantenkwekerij Gipmans.  
“Daar heb ik veel ervaring opgedaan in de opkweek van 
groenteplanten. Het is een grote organisatie, waar ik veel 
geleerd en veel kennis opgedaan heb, onder andere het 
omgaan met Het Nieuwe Telen. 

Na zes jaar ben ik overgestapt naar een grote 
tomatenkwekerij (Westburg/red.) om mijn kennis op het 
gebied van de teelt verder uit te bouwen. Bij deze teler 
heb ik het totaalplaatje geleerd op teelttechnisch en 
organisatorisch gebied van een groentekwekerij.”  
Joost Haenen woont sinds 12 jaar in Straelen, net over de 
grens in Duitsland, iets ten noorden van Venlo. “Het is 
mooi wonen in Duitsland,” zegt hij.

 “Ik ben lid van de vrijwillige brandweer, het is hier 
belangrijk om iets te doen voor de gemeenschap. 
Verder sport ik graag, hierdoor blijft je hoofd ook fit!” 
Zijn brede achtergrond komt in zijn nieuwe functie als 
consultant goed van pas. “Over een periode van 25 jaar 
heb ik veel praktische en theoretische kennis opgedaan 
van teelttechniek. Daarnaast weet ik, omdat ik zelf ook 
ondernemer ben geweest, wat er in de hoofden van de 
telers omgaat. Ik kan een goede gesprekspartner zijn voor 
kwekers over het belang van een goed kasklimaat en
het optimaliseren daarvan met Svensson schermen.”

“In 1994 kwam ik na mijn opleiding in het orchideeënbedrijf 
van mijn vader te werken. Hij kweekte Cymbidiums. Toen ik 
erin stapte, hebben we direct de kas van 1 naar 1,4 hectare 
uitgebouwd en als schermdoek kwam er LS in te liggen (de 
naam in de jaren tachtig voor het Svensson klimaatscherm). 
Waarom? Mijn vader wilde alleen kwaliteit in de kas. Hij had 
al in 1980, bij één van de eerst geautomatiseerde kassen, 
een LS schermdoek hangen.” Aan het woord is Bart Bakker. 
Sinds het voorjaar is hij actief als consultant/adviseur bij 
Svensson met als werkterrein bloemen en planten.  
Dit werkveld is logisch als je kijkt naar zijn werkzame leven.  
Na 17 jaar Cymbidiums te hebben gekweekt, verkocht hij 
het kassencomplex om zich commercieel te ontwikkelen bij 
handelsbedrijf Rosalink. “Het bedrijf is inmiddels onderdeel 
van de Dutch Flower Group. Mijn werk bestond uit het 
importeren van rozen uit Afrika. De bloemen, vaak geteeld 
door Nederlandse telers, komen uit landen als Oeganda, 
Kenia en Ethiopië, en gaan door onze handelsgeest de 
gehele wereld over. 

Ik stopte overigens met de kwekerij, omdat ik mij op het 
commerciële vlak wilde gaan ontwikkelen. Daarnaast moet 
een hedendaagse (orchideeën)kweker voor 110 procent 
gemotiveerd zijn, en niet voor 100 procent.”

Met ruim 23 jaar ervaring in kweek en handel weet  
Bart Bakker waar hij over praat. “Voor kwekers ben ik 
daarom een goed aanspreekpunt. Vanuit mijn achtergrond 
weet ik hoe je met een scherm een ideaal klimaat in de kas 
kunt creëren. Wat ook belangrijk is, is dat ik de taal van de 
kweker spreek. Mijn hart ligt er, omdat ik vanaf kinds af aan 
ben opgegroeid in die wereld. Daarnaast heb ik door het 
werken bij Rosalink een verdere blik dan alleen Aalsmeer.”
Door zijn ervaring wil hij als partner naast de kweker staan 
en hem of haar helpen bij het produceren van de beste 
producten. “Door goed samen te werken met de kweker
zal het resultaat alleen maar beter worden.”

Svensson versterkte onlangs de organisatie met 

een nieuwe collega� Met Joost Haenen als 

nieuwe consultant wil Svensson nog meer 

service bieden op het gebied van schermgebruik 

op basis van het Plant Empowerment-principe�

Svensson versterkt de organisatie met een 

nieuwe collega� Bart Bakker is consultant/

adviseur voor Nederlandse kwekers van 

bloemen en planten� 

“Omdat ik ondernemer ben 
geweest, weet ik wat er in de 
hoofden van telers omgaat.”

“Ik kom uit een telersgezin.”
BART BAKKER: CONSULTANT/ADVISEUR BLOEMEN EN PLANTEN

JOOST HAENEN: CONSULTANT 
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Aan tafel bij...

‘Aan tafel bij...’
Anders Ludvigson  
PRESIDENT VAN AB LUDVIG SVENSSON

Tijdens het typisch Zweedse ‘FIKA’ (een 
koffiemoment) spreken we met Anders 
Ludvigson. Het gezinsleven van Anders 
Ludvigson is druk. Zijn vrouw staat voor de 
klas, de drie zonen gaan naar school en 
sporten. Hijzelf heeft de dagelijkse leiding over 
het Svensson-concern. “Het boodschappen 
doen schiet er dan weleens bij in”, erkent hij. 
“Doordeweeks proberen we gezamenlijk te 
eten. Maar het weekend staat echt in het 
teken van het gezin. Ik doe dan de 
boodschappen en kook.” Anders Ludvigson 
(48) werkt sinds 1999 in het bedrijf dat 
inmiddels een geschiedenis heeft van over 
de 130 jaar. De onderneming, met het 
hoofdkantoor in de Zweedse stad Kinna, 
bestaat uit twee divisies: klimaatschermen 
voor in kassen en interieurtextiel; gordijnen, 
vitrages en meubelstoffen voor thuis en 
kantoor. Zoals dat in elk familiebedrijf gaat, 
klom Anders stap voor stap naar het 
hoogste niveau om drie jaar geleden CEO te 
worden. Anders: “Mijn eerste baan binnen 
Svensson was op het Nederlandse kantoor 
in Hellevoetsluis. Hier leerde ik bijvoorbeeld 
verkoop en een beetje Nederlands. 
Het aardige is dat mijn oudste zoon in 2001 
in Spijkenisse is geboren. In 2005 ben ik 
overgestapt naar een functie op het 
hoofdkantoor in Kinna om uiteindelijk 10 jaar 
later CEO te worden.” Inmiddels wonen de 
Ludvigson families niet meer in de stad waar 
alles begon. “Dit heeft als consequentie dat 
een belangrijke eettraditie binnen de familie 
te weinig wordt gedaan, namelijk het 
gezamenlijk eten van schelpdieren en 
garnalen”, vertelt Anders. “Toen ik als klein 
mannetje opgroeide hadden we de 
gewoonte om op zaterdag met de familie en 
grootmoeder garnalen te eten. Nu niet meer, 
omdat wij inmiddels in Gotenburg wonen, 
een uurtje rijden van Kinna. Maar als we 

allemaal bij elkaar zijn, is de kans groot dat 
we schelpdieren en garnalen eten. Hoe 
klaargemaakt? Het liefst naturel en koud.”

Gemaksbox
Is er een chef-kok of kookboek in zijn leven 
die of dat bepalend is geweest? Anders 
denkt even na en moet dan erkennen dat 
beide niet het geval is. “Lekkere recepten 
haal ik uit kranten, ik maak een foto en ga 
dan op zaterdag boodschappen doen.”  
Op de vraag of hij alleen biologisch en lokaal 
koopt, zegt hij nee, niet alleen. “Ik ben geen 
local-for-local fanatiekeling. In de supermarkt 
koop ik mooie, verse en lekker smakende 
producten. Overigens zijn mijn zonen echt 
gek op groenten. Ze eten het als snoep. 
Komt door mij, omdat ik veel mee naar huis 
neem. Soms koop ik iets dat uit Amerika 
komt, omdat we dat niet in Zweden maken.” 
Bij een CEO die bezig is om de wereld-
bevolking te voeden is er ook sprake van 
gemak, hoe serieus zijn werk ook is. Op de 
zaterdag doet hij de boodschappen, maar 
doordeweeks komt Pär Hamberger langs. 
Wie? Hamberger is de oprichter en ook nog 
eens köksmästare (chef-kok) van KitchenWiz. 
Het is net als HelloFresh een gemaksbox met 
eten en recepten voor de gehele week.  
“Na een drukke dag kost het ons 20 minuten 
om een lekkere en gezonde maaltijd op tafel 
te zetten.” De uiterst bescheiden Anders kijkt 
als CEO terug op drie jaren van groei.  
“Er gebeurt veel in de markt. Ik voorzie meer 
samenwerkingen en dus synergie tussen de 
twee divisies. De toekomst? De groei zet 
door. Er zal nog meer onder glas worden 
geteeld. We willen de teler nog beter 
begrijpen. Verder steken we veel energie
in het ontwikkelen van nieuwe markten
en producten.”

Anders Ludvigson is de vierde generatie Ludvigsons die Svensson leidt� Hij nam het stokje in 2015 

over van zus Anne� Koken is voor hem geen meeslepende hobby, maar op zaterdag haalt hij uit de 

krant een fijn recept en gaat dan de stad in om boodschappen te doen�

“Er zal nog meer onder 
glas worden geteeld� We 
willen de teler nog beter 

begrijpen� We steken 
veel energie in het 

ontwikkelen van nieuwe 
markten en producten�”



Harmony
Luxous

Obscura
Solaro
Tempa

Een beetje extra licht maakt een groot verschil� En soms zijn het juist de dingen die je niet ziet, die het verschil 
maken� Het nieuwe energiebesparende klimaatscherm LUXOUS 1147 FR zorgt voor meer licht, zonder dat dit 
ten koste gaat van energiebesparing en vochtdoorlatendheid� Het draagt bij aan een beter groeiklimaat, waarvan 
u als teler de vruchten plukt� We stellen graag onze kennis beschikbaar voor u als teler, omdat we geloven in 
kennis delen� Wereldwijd en teeltspecifiek� Voor de komkommerteelt is Ton Habraken uw kennispartner� 
Neem contact op met Ton voor advies: ton�habraken@ludvigsvensson�com�

Meer resultaat met de  
schermvisie van Svensson.

www.ludvigsvensson.com

“Energiebesparing
en maximale

lichttransmissie.”
Hét idee achter de schermen.

Ton Habraken, adviseur komkommer


