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Een gezond bedrijf, een gezonde coöperatie

3

Het thema van deze Actueel is bedrijfsgezondheid. 
In deze editie gaan we in op financiële gezondheid, 
vragen we aandacht voor veiligheid en praten we je 
bij over actualiteiten die relevant kunnen zijn voor je 
bedrijfsvoering.  

CZAV wil een gezonde coöperatie zijn van en voor boeren. We 

zijn financieel gezond en dat stelt ons in staat te groeien, te 

innoveren en te reageren op ontwikkelingen. Zo hebben we 

in de afgelopen maand de afzet van onze graanpool verder 

geborgd door een 100% belang te verkrijgen in Cebeco 

Granen. We bouwen onze brandstofactiviteiten gestaag uit, 

bijvoorbeeld de markt voor elektrische voertuigen en zoals 

in deze editie te lezen is zitten we bovenop alle relevante 

ontwikkelingen op teeltgebied. Onze financiële gezondheid 

stelt ons bovendien in staat om de komende drie jaren in 

totaal € 5 miljoen aan onze leden uit te keren! 

Een gezonde onderneming is mooi, maar gezond blijven 

vergt continue aandacht. De afgelopen jaren is veel tijd en 

energie gestoken in grote logistieke veranderingen. Het is 

prachtig om te zien dat we daar forse besparingen mee 

behaald hebben, die we door scherpe prijzen ook aan jou 

hebben kunnen geven. 

Voortdurend verbeteren blijft nodig. Dat doen we door onze 

strategie aan te passen aan veranderende omstandigheden 

in de huidige onvoorspelbare agrarische sectoren. Dit met 

als doel om blijvend een coöperatie van en voor boeren te 

zijn. 

Jouw gezondheid en die van jouw én onze medewerkers is 

tenslotte het belangrijkste. Naast de gebruikelijke aandacht 

voor veilig werken, speelt de coronacrisis nu ook een rol. 

Onze medewerkers leveren een puike prestatie door binnen 

Voorwoord

de coronaregels jou blijvend van dienst te zijn. Dat vraagt 

alertheid en creativiteit, maar staat of valt ook met de 

medewerking die we van jou krijgen. Bedankt daarvoor, blijf 

alert en veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 

Kees Blankenburgh
Financieel directeur CZAV
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Geïntegreerd telen betekent niet alleen goed 
zorgen voor je gewassen, maar ook voor je 
bedrijf. Bij veel bedrijven staat de financiële 
gezondheid voorop. Er zijn echter nog veel meer 
factoren die van invloed zijn om je bedrijf gezond  
te houden. Denk bijvoorbeeld aan continuïteit 
van het bedrijf, veiligheid, investeringen in 
innovaties en verzekeringen.  

Bedrijfsopvolging is een emotionele keuze 
Om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen, is 

het belangrijk om na te denken over wat er gebeurt 

als het niet meer lukt om leiding te geven of om 

de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. Dit 

kan komen doordat je met pensioen gaat, maar 

ook arbeidsongeschiktheid kan een oorzaak zijn. 

Een bedrijfsovername door bijvoorbeeld een zoon 

of dochter is voor veel agrarische ondernemers 

wenselijk. We zien echter  steeds vaker dat dit niet 

meer vanzelfsprekend is. In een familiebedrijf is het 

soms lastig om werk en privé gescheiden te houden. 

De woon- en werkomgeving is vaak op één locatie, 

waardoor je al snel samen met je vader aan de 

keukentafel over het bedrijf praat. Daarnaast zijn de 

mogelijkheden voor het volgen van een agrarisch 

gerelateerde studie verbeterd, waardoor zoon of 

dochter misschien wel bij een andere werkgever 

gaat werken. Kortom, het is belangrijk om iedereen 

binnen de familie te betrekken bij de keuze rondom 

bedrijfsovername. Een onafhankelijk en betrouwbaar 

adviesbureau op dit gebied kan gesprekken begeleiden 

en in het geval van een conflict wordt bijgesprongen.  

Veiligheid voorop  
Veiligheid staat op nummer 1. Een bekende slogan 

op elk bedrijf. Dit geldt uiteraard ook voor bedrijven 

in de agrarische sector. Vooral het werken met 

gewasbeschermingsmiddelen kan een risico vormen. 

De middelen moeten veilig opgeslagen zijn en het 

vullen van de tank moet zonder morsen gebeuren. 

Om telers hierbij te helpen heeft CZAV een aantal 

veiligheidstips op een rijtje gezet in een toolkaart. Je 

vindt informatie over de juiste mengvolgorde, hoe 

je de tank veilig kunt vullen en wat je moet doen bij 

morsen van middelen. 

Innoveren en investeren 
Om je bedrijf gezond te houden, is het ook van 

belang om te innoveren en te investeren. Dit kan door 

je bedrijf uit te breiden of door te specialiseren. Een 

mooi voorbeeld van innovatie is precisielandbouw 

toepassen. Er zijn verschillende methoden om een 

Bedrijfsgezondheid
ICM pijler



Knip het 
infoblad uit 
om hem te 
bewaren

Scan de QR-code om de FieldScout app van 
BioScope te downloaden.

beter inzicht te krijgen in de oogstresultaten, door 

bijvoorbeeld een opbrengstmeter op de maaidorser 

te installeren. Ook satelliet- en dronebeelden kunnen 

hier een bijdrage aan leveren. Met de prestatiekaarten 

van BioScope krijg je een beter beeld van de 

opbrengst van een perceel en de verschillen daarin. 

Je kunt je dan concentreren op de plekken in het 

perceel die aandacht nodig hebben. Deze informatie 

kun je meenemen naar volgend teeltseizoen. Het is 

ook mogelijk om prestatiekaarten te verzamelen over 

meerdere jaren, zodat structurele effecten kunnen 

worden waargenomen. Andere kaarten die gemaakt 

kunnen worden met satellietbeelden zijn: een 

bodemzonekaart, biomassakaart en een stikstofkaart.  

Begeleiding en coaching  
De adviseurs van CZAV kunnen je uiteraard adviseren 

als je een vraag hebt over bedrijfsgezondheid. 

Wellicht kunnen ze zelf de vraag beantwoorden 

of je doorverwijzen naar een partij met de juiste 

kennis. Bovendien zien zij veel verschillende 

bedrijven en kunnen ze goede tips in de vorm van 

praktijkvoorbeelden geven.



Proeven onder de loep tijdens digitale 
demodag 

Het fruitteam van CZAV organiseert jaarlijks een 

demodag op fruitteeltbedrijf de Hoge Pad in 

Kattendijke. Dit gebeurt in samenwerking met 

de specialisten van de CAF. De demodag is dit jaar 

digitaal te vinden op de website van CZAV. Ook 

via het YouTube-kanaal van CZAV kun je onze fruit 

filmpjes bekijken. 

Overzicht aangelegde proeven: 

Schurft 
Hoewel de schurftbeheersing in 2020 voor de praktijk 

redelijk makkelijk verlopen is, ligt de focus in de 

proef op een toekomstgerichte aanpak. Verschillende 

standaard fungiciden staan op het punt van 

herregistratie en daar bovenop zal deze discussie ons 

komende jaren verder raken. In de proeven wordt dan  

gekeken naar vergroening van middelen, maar ook de 

juiste timing en minder milieubelasting. 

Perenbladvlo 
Perenbladvlo blijft altijd een grote plaag in de 

perenteelt. In de proef wordt vooral gekeken naar 

een systeemaanpak. Dit betekent dat we de plaag 

CZAV kort
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vanaf de eerste generatie al willen onderdrukken. 

Binnen de tweede generatie zijn we op dit moment 

afhankelijk van Movento/Batavia. Daarbij speelt de 

vraag: ‘Hoe zetten we deze middelen op het juiste 

moment in en onder welke omstandigheden binnen 

de systeemaanpak?’. Ook wordt er gekeken naar 

resistentiemanagement en DRT-classificatie in de 

toepassing. 

Groeiremming en vruchtdunning 
Ieder jaar is bijzonder, daar zijn we dit jaar ook weer 

achter gekomen. Grillige weersomstandigheden 

hadden een invloed op de groei en de zetting. Er 

liggen twee proeven met verrassende resultaten, 

vooral het tijdstip van inzet van de middelen verrast 

ons. We zoeken al jaren naar groeibeheersing die tot 

beperking van snoeiuren en een egale productie leidt. 

Onkruid 
De onkruidbeheersing is de laatste jaren een uitdaging 

geworden door het wegvallen van onder andere 

Weedazol, Basta/Finale en dit jaar ook Kyleo. De CAF 

heeft een groot onderzoek aangelegd op Proeftuin 

Randwijk, waarbij diverse systemen en mechanische 

toepassingen meerjarig worden bekeken. Op de 

Hoge Pad hebben we een proef aangelegd, waarbij 

de middelenkeuze in de nazomer wordt onderzocht. 

Het is belangrijk om de werking beter te begrijpen, 

maar ook hoe we “schoon” de winter in kunnen. Dit 

is cruciaal gezien het toenemend aantal knaagdieren, 

als woelmuizen en -ratten. 

Bekijk de intro en onze video’s van de verschillende 

proeven op: www.czav.nl/demodag

Dinteloord: verdere efficiency 

CZAV heeft samen met haar (onder)aannemers 

hard gewerkt om een nieuwe graanloods met 

droger te realiseren in Dinteloord. Vorig jaar april 

is de onderbouw gerealiseerd. Vervolgens is na de 

graanoogst van 2019 gestart met de bovenbouw. 

Afgelopen winter volgde het plaatsen van de stalen 

spanten, het in het werk storten van de betonwanden 

voor de loods en de cellen. En de opbouw van de 

nieuwe inpandige graandroger.  

Met trots kunnen wij melden dat de bouw volgens 

planning gerealiseerd is, waardoor de nieuwe 

graanloods in de oogst van 2020 volledig benut 

is. Met deze investering bereiken we een verdere 

efficiency: meer product direct aan het vaarwater 

en het beëindigen van de opslag in kleinere en/of 

verouderde opslagen. Bovendien kunnen we met 

de moderne conditionering en voorreiniging onze 

afnemers nog beter van dienst zijn. 

Sorghum teeltverloop 

Dit jaar hebben we wederom veel bijgeleerd over de 

teelt van sorghum. Zo hebben we gezien dat er veel 

verschil zit in herbicidetolerantie per sorghumras. Let 

bij de keuze van een sorghumras goed op wat voor 

soort je kiest. Kort gezegd: er zijn (soedan)grasachtige 

types en graantypes, ofwel sorghum bicolor. De 

grasachtige sorghums zijn veel minder gevoelig 

voor de na-opkomstbespuitingen en deze zijn dus 

eenvoudiger schoon te houden. Echter bezitten 

grasachtige soorten weinig zetmeel en hebben ze een 

lagere verteringscoëfficiënt (VCOS). Vraag bij je CZAV-

adviseur naar de beste keuze in sorghumrassen en de 

mogelijke herbicidebespuitingen.

Effecten van insecten in spruitkool 

In de spruitenteelt is het erg belangrijk een kwalitatief 

goed product af te leveren. Hierbij is het van belang 

om schimmels, bemesting, maar zeker ook insecten 

onder controle te houden. De spruitensector is een 

innovatieve sector waarin altijd gestreefd wordt 

naar verbetering van de teelt. Zo zijn er ook al een 

groot aantal telers pyrethroïde-vrij gaan telen. Het 

gevolg hiervan is dat er minder insecten direct 

gedood worden, wat goed is voor de opbouw van 

natuurlijke vijanden. Een belangrijke uitdaging hierbij 

is dat koolmotten en koolvliegen ook minder gedood 

In mei werd er nog hard gewerkt aan het realiseren 
van de vloeren van de bulkopslag.

Eind juli kon de eerste tarwe gelost worden in de 
nieuwe graanloods in Dinteloord.



worden, waardoor er een hogere druk ontstaat.  

Afgelopen jaren hebben wij veel onderzoek gedaan 

om te bewijzen dat pyrethroïde- vrij telen een goede 

optie is. Hierbij speelt Foliplus Zwavel een cruciale rol 

in de verdrijving van de koolvlieg. De zwavel zorgt 

ervoor dat het gewas minder aantrekkelijk wordt voor 

koolvliegen en dus minder schade aan het gewas 

brengt. Ook dit jaar is het effect goed zichtbaar tussen 

de verschillende strategieën.

Pootgoed en hygiëne  

Verontreinigde kisten en het niet schoon bewaren 

van pootgoed kunnen een grote bron van besmetting 

zijn. Daarom is het goed om even stil te staan bij 

bewaarziekten. Kisten kunnen gereinigd worden met 

een hogedrukreiniger of een kistenwasser. Verwijder 

eerst alle organische delen en ontsmet daarna met 

een toegelaten middel. Voor apparatuur, machines 

en de bewaring geldt hetzelfde: eerst goed reinigen, 

dan ontsmetten. Zorg ervoor dat vóór het toepassen 

van het ontsmettingsmiddel, alle zeepresten en 

schoonmaakmiddelen verwijderd zijn. Anders werkt 

dit de ontsmetting tegen. Bij reiniging is het van 

belang om goed om te gaan met het lozen van 

restwater. Erfemissie naar het oppervlaktewater moet 

voorkomen worden! Waar moet je het restwater dan 

wel laten? Restwater mag je via het vuilwaterriool 

lozen, mits er niet te veel grond in zit. Ook mag je 

het op een onverharde bodem lozen, dit is dan ook 

ons advies. Gebruik bijvoorbeeld een grasstrook in de 

buurt van het erf. Zorg dat besmettingskansen ook 

vanaf de oogst zoveel mogelijk beperkt worden en 

reinig op een verantwoorde manier.  

Bloembollen: een nieuw teeltseizoen 

Oogst 2020 is al weer een tijdje achter de 

rug. De oogst kenmerkte zich door de soepele 

oogstomstandigheden, dit in tegenstelling tot het 

planten. Gemiddeld genomen is er wat later geplant 

en onder nattere omstandigheden dan de laatste 

jaren. Ook in 2020 was het wederom droog, dit 

leidde ertoe dat de beregeningsinstallaties overuren 

draaiden. 

Slim water geven 
In afgelopen seizoen zijn er positieve ervaringen 

opgedaan met Farm21 bodemvochtsensoren. Deze 

sensor geeft allerlei metingen die je helpen de juiste 

beslissingen te maken over je strategie. Dit kan zowel 

een meerwaarde zijn voor klassieke beregening 

als voor peilgestuurde drainage en driptapes. Het 

voordeel van een sensor is dat deze ook aangeeft 

wanneer er te weinig of te veel beregend is.  

Strodekken 
Afgelopen teeltseizoen is er een proef aangelegd 

in tulpen op kleigrond waarbij een strodek werd 

aangebracht. De eerste cijfers laten een positief 

resultaat zien en dit biedt mogelijk oplossingen 

voor een aantal uitdagingen in de teelt. Deze proef 

ligt ook op zand in Oost-Nederland, waar dezelfde 

positieve ervaringen naar voren komen. Tijdens de 

winterlezingen komen we hierop terug. Wil je dit 

jaar ook in de praktijk met een strodek aan de slag? 

Neem dan gerust contact op met een van onze 

bloembolspecialisten voor meer informatie! 

Wat teeltseizoen 2021 gaat brengen weten we nog 

niet, maar ook komend seizoen staan we weer klaar 

om gezamenlijk een geslaagde teelt neer te zetten!  

Organische mest 

Vanwege voedselveiligheid is het sinds 1 juli in 

gecertificeerde akkerbouwteelten uitsluitend 

toegestaan om compost toe te passen die valt binnen 

de kwaliteitsklasse A. Veel composteringen zijn er in 

geslaagd om deze kwaliteitsnorm met de benodigde 

inspanningen en investeringen op het laatste moment 

te behalen. In de praktijk betekent dit echter dat 

net als vanzelfsprekend alle compost in de VKA-

gecertificeerde teelten afgezet kan worden.

De turbulente periode van het eerste half jaar 

waarin we ons begeven, raakt ons ook in de markt 

van organische mest. De hoeveelheid champost 

die beschikbaar komt voor ons werkgebied lijkt 

minder door een verminderd aanbod vanuit onze 

toeleveranciers.

Hervorming van het mestbeleid, met name bij de 

veehouderij, is ook merkbaar in de hoeveelheid dunne 

fractie die voor de komende periode beschikbaar 

komt. Het vroegtijdig vastleggen van hoeveelheden 

lijkt voor de nabije toekomst noodzakelijk om er in de 

gewenste periode over kunnen te beschikken.

Cichorei: start van het nieuwe seizoen 

Het einde van het teeltseizoen van cichorei nadert. De 

eerste cichorei zal gerooid worden en in Roosendaal 

verwerkt worden tot inuline. Ondanks dat de teelt er 

bijna op zit, kun je na het rooien van de pennen nog 

een aantal maatregelen nemen om het rendement 

van de teelt te verhogen. Zo verhoogt het afdekken 

van de cichoreihoop met vliesdoek tegen regen, het 

reinigingsresultaat met de cichoreimuis aanzienlijk. 

De tarragrond krijgt namelijk de gelegenheid om te 

drogen, waardoor de grond makkelijker te bewerken 

zal zijn. Bij strenge vorst is het advies om de hoop 

ook winddicht af te dekken, bijvoorbeeld met 

landbouwfolie.  

Ook de contractering van het volgende groeiseizoen 
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zal opstarten. Met een middelenpakket dat onder 

druk staat, is het handig de rassenlijst nog eens 

kritisch te bekijken. Dat kan namelijk aanleiding geven 

om te kiezen voor een sulfonylurea-tolerant ras. De 

opbrengsten van deze rassen zijn de laatste jaren 

gestegen en daarnaast bieden ze meer mogelijkheden 

om correcties uit te voeren in de onkruidbeheersing. 

Voor een passend advies bij de rassenkeuze kun 

je terecht bij onze CZAV-adviseurs. Tot slot is het 

raadzaam komend groeiseizoen meer ervaring op te 

doen met mechanische onkruidbeheersing. Met deze 

ICM-strategie heb je ook in de toekomst voldoende 

handvatten om van cichorei een renderende teelt te 

maken.

Natuurakker: klaar voor de toekomst 

CZAV is samen met akkerbouwer Eugène van den 

Eijnden, Cosun Beet Company, Sensus en Aviko, een 

uniek strokenteeltproject gestart. Daarnaast is de 

HAS Hogeschool betrokken bij het experiment. Op 

Landgoed Dassenberg, nabij Steenbergen, wordt in 

zeven jaar de economische en praktische haalbaarheid 

van strokenteelt onderzocht.  

Op de Natuurakker worden in stroken van zes 

meter breed 10 verschillende gewassen geteeld. Uit 

diverse onderzoeken is gebleken dat met strokenteelt 

minder ziekten en plagen voorkomen ten opzichte 

van monocultuur. Door de diversiteit aan gewassen 

kunnen ziekten en plagen ook minder snel verspreiden 

en schade wordt hierdoor ingeperkt.  

Nieuwe teeltmethode 
CZAV is als mede-initiatiefnemer nauw betrokken bij 

het project. Voor de dagelijkse advisering is CZAV-

adviseur Ruud Janssens verantwoordelijk. Voor 

CZAV is het een logische keuze te participeren in 

dit innovatieve project, waarbij landbouw en natuur 

samen optrekken. Het past namelijk uitstekend 

binnen de ICM-visie van CZAV, waarbij we kijken 

naar teeltmaatregelen met een zo laag mogelijke 

impact op omgeving en natuur. Een groeiende 

groep telers is op zoek naar andere teeltmethodes, 

die aansluiten bij de actuele marktvraag. Afnemers 

van hun landbouwproducten stellen met 

certificeringen toenemende eisen aan de inzet van 

gewasbeschermingsmiddelen. CZAV kiest ervoor om 

samen met telers en afnemers, de mogelijkheden,  

bijkomende risico’s en ervaringen in de praktijk op te 

doen. Zo kunnen we ook in de toekomst de teler van 

advies blijven voorzien, ook bij nieuwe teeltmethodes. 

Als deelnemer in het project doen we met andere 

ketenpartijen ervaring op op het gebied van 

natuurlijke evenwichten, stimuleren van biodiversiteit, 

gereduceerde inzet van gewasbeschermingsmiddelen 

en meststoffen én het rendement daarvan.  

In de praktijk ontstaan ook de eerste initiatieven met 

strokenlandbouw. Om telers vandaag, maar ook in 

de toekomst van voldoende antwoorden te kunnen 

voorzien, is de tijd nu rijp om grootschalig kennis en 

ervaring op te doen én dit te delen.

Door de diversiteit
aan gewassen op de 

Natuurakker kunnen ziekte
en plagen minder snel 

verspreiden en wordt schade 
hierdoor ingeperkt.
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Annemieke Böhm is vanaf 1 januari manager VKAM (Veiligheid, 
Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu) bij CZAV. Alle vier 
deze takken van sport hebben op hun eigen manier te maken 
met veiligheid en niet vergeten met gezondheid. “Een veilige 
omgeving, je veilig voelen, veilig je mening geven, veilig kunnen 
werken, zijn voor mij een way of life. Ik vind veiligheid zo belangrijk 
dat ik er zelfs mijn beroep van heb gemaakt.”, zegt Böhm. 

Goede aanpak 
Böhm: “Mijn belangrijkste opdracht is om de werkomgeving van CZAV 

veilig te maken en te houden.” Samen met collega’s brengt Annemieke 

risico’s in beeld en die brengt ze tot een aanvaardbaar niveau. Elk beroep 

of werk brengt zijn eigen risico’s met zich mee. Een chauffeur heeft 

tijdens zijn werk met andere gevaren te maken, zoals verkeer, mist, 

gladheid of verkeerde beladingen, of onmogelijke loslocaties. Op kantoor 

heb je dat allemaal niet. Daar heb je meer risico’s, zoals langdurig achter 

je computer zitten of een verkeerd ingerichte beeldschermwerkplek. 

Dit lijkt allemaal minder ernstig, maar het geeft ook een aanslag op je 

lichaam. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat CZAV als goede 

werkgever haar mensen en telers beschermt.  

Certificering  
Om dat te doen heeft CZAV de volgende certificaten: FSSC 22000, GMP+ 

en FRA, SKAL, Securefeed, Ringrotpootaardappelen en CDG. Voor het 

milieu, onze pompstations en laadpalen: ISO 14001, voor mest: ISO 9001 

en voor de Arboveiligheid: ISO 45001. Vanwege de BRZO-wetgeving zijn 

we ook verplicht een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) te hebben. Deze 

wet- en regelgeving laat zich ook prima vertalen in een soort handboek. 

Proces vereenvoudigen 
CZAV neemt veiligheid op alle vlakken zeer serieus. Böhm: “Mijn wens is 

om onze handboeken aan te laten sluiten bij de certificaten van de telers 

en/of leveranciers.” Misschien wordt het dan wel mogelijk gegevens 

onderling uit te wisselen om de administraties rondom alle certificaten 

te vereenvoudigen. Een kans om de veiligheid van het ketenproces te 

vergroten en praktischer te maken.  

Fundering leggen 
Op dit moment moeten wij ook aan dezelfde wet- en regelgeving 

voldoen. Alleen is de kans groot dat iets wordt vergeten of dat het niet 

duidelijk is wie verantwoordelijk is voor die taak. Door structuur aan te 

brengen en alle procesflows te koppelen aan een ERP-systeem wordt de 

basis gelegd voor veiliger en eenvoudiger werken. Dit is te vertalen door 

naar handboeken voor de organisatie en coöperatie CZAV. Zij vormen 

de basis, de fundering van hoe wij met z’n allen veilig kunnen en blijven 

werken. Een way of life, samen als één CZAV-familie. 

Veiligheid bouw je samen
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Broers Bart (22) en Martijn (23) Biemond 
uit Stellendam traden ongeveer drie jaar 
geleden in de maatschap. Hun ouders werken 
ook nog steeds in het bedrijf, maar zullen dat 
over een jaar of tien helemaal overlaten aan 
de broers. Allebei studeerden ze Agrarisch 
ondernemerschap Tuinbouw en Akkerbouw aan 
de Aeres Hogeschool in Dronten. Ze vertellen ons 
meer over de toekomstige bedrijfsovername. 

Hoe zijn jullie het proces begonnen? 
Bart: “We zijn thuis in totaal met z’n achten. Ik heb 

nog een oudere zus en dan komt Martijn. Ik kom 

erna en onder mij heb ik nog twee broertjes en een 

zusje. Eigenlijk sinds dat wij klein zijn, vinden we het 

werk op het bedrijf mooi. Ik was altijd in de agrarische 

sector aan het werk, omdat ik dat echt leuk vond. 

Daardoor is het allemaal een beetje vanzelf gegaan, 

het op moment dat we zeiden we willen later het 

bedrijf overnemen.” 

Martijn: “We zijn er geleidelijk ingegroeid. Op den 

duur ben ik een agrarische opleiding in Dronten gaan 

volgen, dus dan kom je wel echt op het punt dat 

bezig bent met het bedrijf. Maar eigenlijk wisten we 

daarvoor al dat we het zagen zitten om het bedrijf 

over te nemen. En ondertussen zitten we al drie jaar 

in de maatschap.” 

Vinden jullie het lastig dat niet één persoon 
het bedrijf overneemt? 
Martijn: “Dat brengt wat uitdagingen met zich mee, 

maar aan de andere kant vind ik ook dat het een 

hoop leuke en positieve kansen en mogelijkheden 

biedt. Doordat je juist met z’n tweeën in het bedrijf 

verder wilt gaan, kunnen er opeens andere dingen en 

je hebt gewoon meer tijd.” 

Bart: “Soms heb ik een bepaalde visie op iets en dan 

zegt de ander precies het tegenovergestelde, dat is 

even zoeken. Maar aan de andere kant als ik dan zie 

“Doordat je juist met z’n 
tweeën in het bedrijf verder 
wilt gaan, kunnen er opeens 
andere dingen en je hebt 

gewoon meer tijd.”

Bedrijfsovername
Interview Bart en Martijn Biemond
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hoeveel energie het geeft als je met z’n tweeën bent, 

omdat je kunt doorpakken. Zoals ik het zie: 1+1 = 3.” 

Dus positief?  
Martijn: “Voor mij is het eerder positief dan negatief.” 

Bart: “Ja, voor mij ook, want als ik bijvoorbeeld alleen 

zou zijn, dan zou je veel sneller in de traditionele 

akkerbouw verdergaan.” 

Martijn: “…eigenlijk meer zoals je het altijd gedaan 

hebt.” 

Bart: “… je startpunt is hoe je vader het proces of 

het bedrijf managede, om dat zo goed mogelijk op 

te pakken. Daarom zijn we met z’n allen aan tafel 

gaan zitten en hebben we besproken hoe we het wel 

gingen doen. Mijn vader wil nog minstens 10 jaar er 

volop tegenaan, dus voorlopig doen we het allemaal 

samen. Maar we hebben ook uitgesproken dat we 

het bedrijf echt gaan proberen te ontwikkelen.” 

Martijn: … dat er ook voor twee personen voldoende 

inkomen en werk is.” 

Hebben jullie ooit getwijfeld over die stap? 
Martijn: “Nou kijk, twijfelen niet echt. Maar je bent 

jong en je moet op de ene of andere manier toch 

de mogelijkheid krijgen om je eigen ding te kunnen 

doen binnen het bedrijf. Jezelf kunnen uitdagen en 

ontwikkelen. Niet op dezelfde manier verder gaan, 

zoals mijn opa en mijn vader dat hebben gedaan. En 

dat je ook de ruimte krijgt om je keuzes te mogen 

maken én te kunnen maken. En die ruimte krijgen wij 

thuis ook.” 

Bart: “…en dat maakt het ook erg leuk. Je vroeg: 

“Heb je wel eens getwijfeld?”. Eigenlijk sinds ik een 

jaar of 15 ben, zal ik niet bewust hebben gezegd dat 

ik later het bedrijf zou overnemen, maar in gedachte 

ben ik er wel mee bezig geweest.” 

Martijn: “Ik denk dat je er altijd op die manier mee 

bezig was.” 

Bart: “Klopt, je bent altijd wel bezig met 

bedrijfsontwikkeling en zo groei je er een beetje 

in. Die keuze is niet van de een op de andere dag 

gegaan. Op een gegeven moment werd dat een 

soort vanzelfsprekendheid. Martijn had bijvoorbeeld 

nog nooit uitgesproken dat hij het bedrijf wilde 

overnemen, maar ik wist toch wel dat hij dat ging 

doen.” 

Een natuurlijk proces eigenlijk? 
Bart: “Ja, klopt. Mijn ouders hebben dat ook nooit 

gepusht. Die zeiden altijd: “je moet doen wat je leuk 

vindt”. We hebben wel gewoon de ruimte gekregen.” 

Martijn: “Als wij zin hadden om het bedrijf over te 

nemen, dan vonden ze het leuk. Maar als we er geen 

“De keuze is niet van 
de een op de andere dag 
gegaan. Op een gegeven 
moment werd dat een 
vanzelfsprekendheid.”

zin in hadden gehad, dan was het ook prima.” 

Bart: “… zo zeiden ze het altijd tegen ons.” 

En drie jaar geleden was het zover… 
Bart: “We deden de opleiding Agrarisch 

ondernemerschap Tuinbouw en Akkerbouw, en die 

opleiding is eigenlijk gericht op bedrijfsovername. Dat 

was heel fijn, want vanaf het tweede jaar werk je aan 

een bedrijfsovernameplan.” 

Martijn: “… elk jaar kreeg je een aantal opdrachten 

die je moest uitwerken.” 

Bart: “… je moest ook thuis dingen bespreken.” 

Martijn: “Als ik nu terugkijk, kwamen er heel veel 

dingen op die manier ter sprake.” 

Bart: “Omdat wij beiden die opdrachten moesten 

uitvoeren voor school. Tegelijkertijd zette je dat ook 

aan het denken. Martijn liep een jaar voorop in de 

opleiding, dus toen kwamen er allerlei dingen aan 

bod over de maatschap. Dat heeft ons uiteindelijk 

ook doen besluiten dat we tot de maatschap zouden 

toetreden. Uiteindelijk hebben we dat ook besproken 

met onze broertjes en zusjes. En voor hen liggen er 

ook nog mogelijkheden om toe te treden. Iedereen 

die mee wil doen, mag meedoen.” 

Martijn: “Het is niet zo dat als wij het bedrijf 

overnemen, en stel dat mijn jongste broertje ook in 

het bedrijf willen komen straks, dan kunnen wij niet 

zeggen dat het niet mag. Op dat moment zal het ook 



wel weer een uitdaging worden, maar ze hebben er 

net zoveel recht op als wij.” 

Bart: “Als mijn broertje bijvoorbeeld over zeven jaar 

ook wil meedoen, dan zie ik dat niet echt als een 

probleem, want daar verzinnen we dan ook weer 

oplossingen voor.” 

Jullie zijn heel positief… 
Martijn: “Er liggen heel veel kansen en je zal dan niet 

precies op dezelfde manier kunnen doorgaan, zoals  

je nu bezig bent, maar er zijn zat dingen die je erbij 

kunt doen.” 

Bart: “Vijf jaar terug had ik ook niet kunnen bedenken 

dat het bedrijf zich zo zou ontwikkelen. Als ik dan nu 

terugdenk aan hoe ik dacht dat het zou zijn, vind ik 

het ook wel heel gaaf dat we die kant op zijn gegaan. 

Er liggen zoveel meer mogelijkheden dan dat ik toen 

zag. Nu vind ik het wel leuk om te zien hoe dat 

ontwikkeld is.” 

Hoe belangrijk is communicatie in het 
geheel? 
Martijn: “We wonen allebei nog thuis. Vanaf volgend 

jaar is dat waarschijnlijk niet meer het geval. In 

Dronten hebben wij allebei op kamers gezeten en 

toen we klaar waren met onze studies zijn we allebei 

weer thuis komen wonen. Komend voorjaar zal ik wel 

op mezelf gaan wonen. Bart weet ik niet.. maar dat 

zal vast ook wel een keertje van komen. Ook dan zal 

er behoorlijk wat veranderen in de communicatie. Nu 

spreek je elkaar bij de koffie.” 

Bart: “…en bij het ontbijt.” 

Martijn: “Ja, en dan is de communicatie wat dat betreft 

een stuk makkelijker dan over een paar jaar als we op 

onszelf wonen. Maar aan de andere kant proberen 

we daar ook wel onze momenten voor te nemen. In 

de winter heb je daar wat meer tijd voor dan in de 

zomer. Als het druk is gaan we daar niet met elkaar 

voor zitten. We plannen dan een vergadering in om 

te praten over onze aanpak. Ook om juist duidelijk 

naar elkaar te communiceren: “Hoe vind jij nu dat het 

gaat?” of “Wat zou je anders willen?” 

Vergaderen jullie regelmatig? 
Bart: “Op het moment dat wij in de maatschap 

zijn getreden, zijn we eigenlijk begonnen met 

regelmatig vergaderen. Nu hebben al een poosje 

geen vergadering gehad, maar op het moment dat 

er veel strategische beslissingen genomen worden 

wel natuurlijk. Bijvoorbeeld toen we besloten de 

snijbloementeelt of de biologische tak in te gaan. 

Zo’n vergadering is dan heel belangrijk, omdat alle 

neuzen dezelfde kant op moeten wijzen. Dat je echt 

van elkaar weet: “We hebben hetzelfde voor ogen.”  

Martijn: “…wat verwacht je van elkaar en hoe zie je 

dat voor je.” 

Bart: “Zulke vragen moet je blijven stellen. Soms voelt 

zo’n vergadering geforceerd, omdat altijd al samen de 

dagelijkse dingen oppakt.” 

Martijn: “…maar als je dan bezig bent, is het juist 

heel waardevol en ook als je er op terugkijkt, is het 

gewoon heel nuttig geweest.” 

Hoe zien jullie plannen er voor de komende 
tien jaar uit? 
Bart: “Mijn vader heeft altijd samengewerkt met een 

neef, dat waren twee arealen bij elkaar. Uiteindelijk  

zijn die arealen uit elkaar gegaan. In de periode dat 

we in Dronten op school zaten, sprongen we gewoon 

bij in de drukke periodes. In principe deed mijn vader 

werk voor 1,5 man. En wij vulden die halve man in 

tijdens de piekperiodes. Nu komt er drie fulltime 

beschikbaar die aan het werk kunnen. Daarom zijn 

we gaan kijken hoe we ons konden verbreden. In het 

begin gingen we voor de optie areaal uitbreiden en 

met onze huidige teelten verdergaan.” 

Martijn: “…al snel kwamen we erachter dat het niet 

reëel was…” 

Bart: “…het rendement op je grond, op het vermogen 

wat erin zit, is zo laag dat het eigenlijk onmogelijk 

was. Vervolgens kwam Martijn met het idee om 

pioenrozen te gaan telen.” 

Martijn: “Ja, twee jaar geleden hebben we voor het 

eerst pioenrozen aangeplant en dit jaar voor het eerst 

geoogst. Afgelopen voorjaar zijn we ook begonnen 

met biologisch gewassen telen. We huren de 

biologische grond en daardoor telen we nu 9 hectares 

biologisch. En er is nog een gedeelte in omschakeling. 

Dat zijn dus dingen die we gedaan hebben om verder 

te verbreden en nog verder zullen optimaliseren in de 

komende jaren.” 

“Er liggen zoveel meer 
mogelijkheden dan dat ik 
toen zag. Nu vind ik het 

wel leuk om te zien hoe dat 
ontwikkeld is.”
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Bart (links) en Martijn  
Biemond op één van 
hun percelen
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Zoals elk jaar is 2020 weer een bijzonder jaar. 
Al vroeg in het seizoen had de fruitsector te 
maken met weersextremen. De winter was 
bijzonder nat, wat wel ten goede kwam aan de 
grondwaterstand. Er werd sinds lange tijd weer 
een buffer aangelegd voor de start van het 
seizoen. We dachten: “We kunnen er weer even 
tegen”. Wekenlange, schrale oostenwind met 
relatief hoge temperaturen leidden ertoe dat deze 
buffer al aardig werd aangesproken. Vooral in de 
akkerbouw was dit fataal voor grondbewerking 
en de opkomst van de gewassen. Voor de 
fruitbomen, die toch wat dieper wortelen, was 
er in én na de bloei nog niet direct wat aan de 
hand. Kou, flinke temperatuurschommelingen 
en voldoende vocht in combinatie met zwakke 
knoppen als gevolg van de grote oogsten van 
de afgelopen jaren, leidden tot een enorme rui, 
zowel in appel als in peer. In de appels gaf dit 
zeker een oogstreductie, ook vanwege percelen 
met zeer weinig knoppen. Ook de vroege hagel 
die op veel plaatsen viel, vlak na de bloei, zorgde 
voor extra aanmaak van ethyleen en dus extra rui, 
en beschadigde vruchtbeginsels. Begin augustus 
is er door extreme hitte op veel percelen forse 
zonnebrand ontstaan, met name in appels.

Weersextremen
Al met al wordt dit jaar opnieuw duidelijk dat de 

risico’s in de fruitsector groot zijn. De te verdienen 

boterhammen hangen veelal buiten. Vooral hagel 

kan in onze sector desastreuze gevolgen hebben. Een 

aantal telers zijn daarom tegen hagel verzekerd. Daar 

de extremen in het weer steeds meer toenemen en 

ook bepaalde stroken en gebieden vaker getroffen 

worden, lopen de premies voor de verzekeringen 

ook fors op. Door het eigen risico te verhogen, is de 

stijging van de premies nog enigszins te voorkomen, 

maar dit heeft ook zijn weerslag op het uit te keren 

bedrag bij schade.

Schadevrij tot aan de pluk?

Door extreme hitte in augustus is er op veel percelen 
zonnebrand ontstaan.
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Prijskaartje
Hagelverzekeringen kennen we in vele varianten. Met 

een eigen risico van bijvoorbeeld 30% ben je toch 

al snel €1000,- per hectare kwijt (inclusief subsidie). 

Meestal gaat het hier om de brede weersverzekering, 

waarbij ook schade door regen, droogte, vorst, storm 

en brand voor een kleine meerprijs meeverzekerd 

wordt. Een bijkomend voordeel is dat een bank ook 

makkelijker een lening verstrekt als de oogst verzekerd 

wordt. Een nadeel is dat de premie jaarlijks in rekening 

wordt gebracht en er niets voor terugkomt.

Andere opties
Een andere manier om risico’s te beperken, is je fruit te 

beschermen tegen hagelschade met hagelnetten. Ook 

dit brengt hoge kosten met zich mee. Het voordeel is 

wel dat de jaarlijkse kosten van rente en afschrijving 

zichtbaar zijn, in de vorm van eigen materiaal wat 

jouw eigendom is. De aanschaf van palen voor het 

hagelnetsysteem zijn de grootste kostenpost, maar 

tegelijk ook de ondersteuning voor de plantopstand 

wat dan weer in mindering gebracht kan worden op 

de totaalprijs. Wel moet er rekening gehouden worden 

met vervanging van netten na circa tien jaar. Andere 

voordelen van hagelnetten zijn: het voorkomen van 

zonnebrand, minder wind- en vogelschade. Nadelen: 

minder licht voor de knopaanleg voor volgend 

seizoen en de kleuring van appels. Wanneer we een 

afschrijving rekenen van gemiddeld 15 jaar komen we 

ook op de circa €1000,- per ha per jaar. Daar staat 

tegenover dat het fruit volledig beschermd is en we 

geen rekening hoeven te houden met een eigen 

risico!

Een kleine groep telers maakt gebruik van een 

hagelkanon om de hagelschade te beperken. 

Ook jaarlijks een bedrag per hectare reserveren 

als buffer voor een jaar met schade behoort tot de 

mogelijkheden.

Vogelschade
Schade door vogels is helaas niet te verzekeren. Ook 

de vergoedingen vanuit het faunafonds zijn fors 

teruggeschroefd, omdat vogelschade aangemerkt 

wordt als een bedrijfsrisico. Wanneer je in aanmerking 

wilt komen voor een tegemoetkoming in de schade 

door vogels, dien je te laten zien welke inspanningen 

je doet om vogels te weren. Ook worden er vooraf 

€250,- leges in kosten gebracht. Dit valt onder je 

eigen risico. Daarnaast wordt nog een eigen risico 

gehanteerd van 40%. 

Hagel kan grote schade veroorzaken aan de oogst en kan daarmee desastreuze 
gevolgen hebben voor de fruitsector.

Naast verzekeren tegen hagelschade kan het beschermen van het fruit met 
hagelnetten een andere manier zijn om risico’s te beperken.

Scan de QR-code om 
meer te lezen over 
tegemoetkoming in 
faunaschade. 
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John Oostvogels is directeur Food & Agri en 
werkzaam bij Rabobank Zuidwest-Nederland. 
John is verantwoordelijk voor de externe 
klantbediening. Intern is hij verantwoordelijk 
voor de accountmanagers Food & Agri, die qua 
bedrijfsgrootte omvangrijke klanten bedienen. 
Hierbij wordt onder andere gekeken naar 
(inter)nationale bedrijfsactiviteiten, juridische 
structureringen en het financieringsvolume. 
Martijn Anemaat is Manager Food & Agri, 
werkzaam bij Rabobank Zuidwest-Nederland. Hij 
stuurt de accountmanagers aan die overige Food 
& Agri klanten bedienen.

Hoe verbindt Rabobank de term 
“bedrijfsgezondheid” aan de agrarische 
sector? 

Het is een term die bij Rabobank niet gebruikt wordt. 

Het geeft namelijk weer hoe gezond een bedrijf 

is. Dat kun je vertalen in financieel rendement, 

maar ook in de fase waarin het bedrijf met 

betrekking tot verduurzaming staat. Vergeet niet 

dat bedrijfsgezondheid valt of staat met in de basis: 

ondernemerschap, passie en doorzettingsvermogen 

van de ondernemer(s) achter het bedrijf.

   

Welke trends signaleert Rabobank binnen de 
agrarische sector? 

Een trend die we zien is die van verdere schaalvergroting, 

waarbij we zien dat dit steeds vaker wordt gerealiseerd 

door samenwerkingen tussen bedrijven. Door deze 

schaalvergroting is de sector beter in staat om de 

lastenstijging op te kunnen vangen. Daarnaast zien we 

bij investeringen nadrukkelijker meer aandacht voor 

verduurzaming terugkomen. Gezamenlijk met onze 

agrarische ondernemers zien we dat verduurzaming 

ook noodzakelijk is om toekomstbestendig te blijven. 

Innovatie is hierbij belangrijk en wij constateren dat 

samenwerking hierin noodzakelijk is en daadwerkelijk 

plaatsvindt. 

Met welke uitdagingen komen telers bij 
Rabobank? 

De verzoeken zijn heel divers. We zien superambitieuze 

en toekomstgerichte plannen met een gedegen 

en realistische onderbouwing. Daarnaast zien we 

ook plannen die ontstaan zijn vanuit enthousiasme, 

met een minder rationele onderbouwing (de grond 

van de buurman komt maar één keer te koop). 

Uitdagingen komen bijvoorbeeld voort uit wet- en 

regelgeving (o.a. fosfaatwetgeving, stikstof, andere 

John en Martijn geven antwoord
Rabobank over bedrijfsgezondheid
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gewasbeschermingsmiddelen).  Ieder vraagstuk vraagt 

zijn eigen aanpak, waarbij het bankwezen - net als de 

agrarische sector - door toezichthouders aan strikte 

regels wordt gehouden en wordt aangesproken op 

haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Hoe spelen jullie in op de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid? 

Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid 

wordt van ons gevraagd. Daarnaast is het een 

begrip waar wij met plezier invulling aangeven, dit 

doen wij onder andere door de agrarische sector 

met de maatschappij te verbinden. Wij vinden het 

pijnlijk om te zien hoe een goed presterende sector 

wordt ondergewaardeerd door de maatschappij. De 

financiële marges staan onder druk in de agrarische 

sector, wat tot gevolg heeft dat het een uitdaging is 

om aan alle eisen te voldoen. De winstmarge dient in 

de gehele bedrijfsketen evenredig verdeeld te worden 

en de consument dient de juiste prijs te betalen voor 

duurzame producten. Rabobank vraagt aandacht voor 

dit vraagstuk en bespreekt dit met contacten in de 

politiek, niet-gouvernementele organisatie (ngo’s) en 

andere stakeholders.  

Welke praktische tips heeft Rabobank om een 
bedrijf rendabel te maken?  

Kom van het erf af en doe inspiratie op bij andere 

bedrijven, soms buiten de eigen regio of sector. Spreek  

ook met collega-ondernemers en zoek adviseurs op. 

Kortom: ga in gesprek en zoek de samenwerking! 

Juist dan weet je waar je kracht ligt, maar ook waar 

de zwakke punten van je bedrijfsvoering liggen. 

Daarop kun je dan proberen te verbeteren of de 

samenwerking te zoeken.

Hoe kunnen telers inspelen op verduurzaming? 

Verduurzaming is een term waarover we lang kunnen 

spreken wat dat nu precies omvat. Het is aan te 

raden om de exploitatie niet enkel te richten op een 

traditionele groei. En financiële ruimte te houden 

om te kunnen voldoen aan aangescherpte eisen, 

het benutten van kansen of investeren in nieuwe 

kapitaalintensieve technieken. Naast algemene 

verduurzamende investeringen zoals in zonnepanelen, 

die tevens op langere termijn kunnen bijdragen aan 

een lastenverlichting, is verduurzaming sectorspecifiek. 

Duurzame investeringen in precisielandbouw bieden 

mogelijkheden tot bijvoorbeeld gerichte beregening 

en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

Deze methode levert direct een positieve bijdrage aan 

de natuurlijke leefomgeving, maar kan ook leiden tot 

kostenefficiency.

Waar ligt de focus voor de toekomst?  

De focus ligt in eerste instantie op het doorontwikkelen 

van het ondernemerschap. De uitdagingen zijn 

fors en ambitieus. Wij verwachten immers dat alle 

beleidsissues van de lokale, provinciale, landelijke en 

Europese overheden een forse impact gaan hebben 

op de mogelijkheden voor een rendabele exploitatie 

op de lange termijn. Dit is niet louter bedreigend, wij 

zien ook kansen. Zeker voor de plantaardige sectoren 

is ruimte voor verdere groei; weliswaar moet er dan 

wel voldaan worden aan aangescherpte normen 

rondom bijvoorbeeld: CO2 en biodiversiteit. Vanuit 

ons netwerk vernemen we dat er veel kansen ontstaan 

als de sector de kwaliteit van de bodem wat meer 

aandacht geeft. Vanuit onderzoek verkrijgen wij het 

beeld dat daar de sleutel naar de oplossing van een 

aantal circulaire vraagstukken lijkt te liggen. 

John Oostvogels is directeur Food & Agri, werkzaam 
bij Rabobank 

Martijn Anemaat is manager Food & Agri, werkzaam 
bij Rabobank 
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Voordeel van stroom is dat het op de 
bedrijfslocatie op te wekken is en 

direct inzetbaar is.

De ontwikkeling op het gebied van mechanisatie laat zich de 
laatste decennia typeren door groter en sterker, maar ook zeker 
duurder. In een verdere verduurzaming van het landbouwbedrijf 
ontkomen we er niet aan om ook te kijken naar mechanisatie. Is 
een trekker met een stekker de toekomst?  

Laadpaal voor tractoren 
CZAV exploiteert met AgriSnellaad een sterk groeiend netwerk van 

laadpalen voor autoverkeer in ZuidWest-Nederland. Onze AgriSnellaad-

laadpalen zal je steeds vaker tegenkomen op parkeerterreinen bij 

bedrijven en in de openbare ruimte. De eerste laadpaal voor tractoren 

moet nog gemaakt worden, maar deze zouden we zo maar eens kunnen 

plaatsen bij Kees Steendijk in Kamperland, want daar rijdt sinds kort de 

eerste elektrische trekker.  

Verduurzaming 
Is een elektrische tractor het antwoord op verduurzaming van de 

mechanisatie op jouw bedrijf? Er zijn tal van voordelen op te noemen 

waarom dit weleens het geval zou kunnen zijn. Het voordeel van stroom 

is dat het op de bedrijfslocatie (groen) op te wekken is via zon of wind 

en direct inzetbaar is op jouw bedrijf. Door het zelf opwekken word je 

minder afhankelijk van externe (fossiele) grondstoffen wat zowel goed is 

voor het klimaat als de portemonnee.  

Voldoende daadkracht 
Echter blijft de vraag of de elektrische motor een voldoende krachtige bron 

is voor de huidige werkzaamheden waarvoor je nu jouw huidige tractor 

inzet. De elektrische trekker is onderdeel van de gehele bedrijfsvoering en 

is niet zomaar een-op-een in te wisselen voor de bestaande krachtbron. 

In dit kader lijken waterstof aangedreven motoren een beter alternatief. 

Hoewel waterstof al jaren als kansrijke ontwikkeling boven de markt 

hangt, zien we er momenteel nog maar zeer beperkt wat van terug in 

het veld. 

Op het erf 
De trekker met stekker niet voor alle bedrijfsvoeringen de beste oplossing 

is, toch zal het zeker een toekomst hebben op het agrarisch bedrijf. 

Innovaties toegepast in de boerenpraktijk, zoals bij de familie Steendijk 

in Kamperland dragen sterk bij aan het toetsten van de haalbaarheid van 

nieuwe technieken en zijn daarom alleen maar aan te moedigen. En wie 

weet binnenkort ook AgriSnellaad-laadpalen op het erf!  

Een trekker met een stekker
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Bij de familie Steendijk in 
Kamperland rijdt sinds kort 
de eerste elektrische tractor.
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Op 9 juli 2020 hebben CZAV en Agrifirm 
bekendgemaakt dat CZAV het 50% belang van 
Agrifirm in Cebeco Granen overneemt. Hiermee 
is CZAV 100% aandeelhouder van Cebeco 
Granen. Na goedkeuring van de overname door 
de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn de 
aandelen begin augustus officieel overgedragen. 
Hiermee is CZAV met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2020 volledig eigenaar van 
Cebeco Granen. 

Vermarkten granen 
Cebeco Granen is een handelsbedrijf in voornamelijk 

tarwe en gerst. Het bedrijf is gevestigd in Rotterdam 

en er werken vijf medewerkers: twee traders en 

drie logistieke afwikkelaars. Zoals de naam al doet 

vermoeden, was Cebeco Granen in het verleden 

onderdeel van Cebeco Handelsraad. Sinds 2003 

waren CZAV en Agrifirm beide 50% aandeelhouder 

van het bedrijf. Cebeco Granen verkocht de granen 

die de beide bedrijven collecteert, daarnaast koopt 

het granen in diverse delen van Europa en verkoopt 

dit met name aan klanten in Nederland, België en 

Duitsland. De afgelopen jaren bleken de belangen 

van de beide aandeelhouders van Cebeco Granen 

uiteen te lopen. Voor CZAV is nauwe samenwerking 

met Cebeco Granen succesvol om de gecollecteerde 

granen te vermarkten. Omdat Agrifirm een eigen 

afzetkanaal heeft bleek hun belang om een eigen 

handelsbedrijf te hebben minder groot.

  

Betere granenlogistiek 
Na de overname zal Cebeco Granen een apart bedrijf 

blijven, gevestigd in Rotterdam. Op een aantal punten 

zal echter wel integratie plaatsvinden. Zo zal Cebeco 

Granen alle uitgaande granenlogistiek (schepen en 

vrachtauto’s) vanuit CZAV organiseren. Op deze 

wijze kan de gezamenlijke granenlogistiek van 

CZAV investeert in een krachtig afzetkanaal
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beide bedrijven nog strakker en tegen lagere kosten 

uitgevoerd worden. Vanuit de rol van manager GZP 

zal Jurriaan Visser Cebeco Granen aansturen. 

Eigen handelskanaal 
CZAV is ervan overtuigd dat de overname van Cebeco 

Granen van belang is voor haar leden. De coöperatie 

heeft zo directe toegang tot de markt en is hiermee 

een zeer actieve speler in de Noordwest-Europese 

granenmarkt. CZAV onderstreept met de overname 

het grote belang wat de coöperatie ziet in haar rol 

om de oogst van haar leden via een krachtig, eigen 

handelskanaal te verkopen. De combinatie, CZAV 

en Cebeco Granen, beschikt over de kennis en 

middelen om de granen van de leden tegen een zo 

hoog mogelijke prijs te vermarkten. Door het grote 

Cebeco Granen speelt ook een rol in handel en marktkennis van plantaardige eiwitten uit bijvoorbeeld veldbonen en erwten. Zo vormen ze samen met de kennis 
van CZAV een sterke combinatie.

handelsnetwerk van Cebeco Granen beschikt het 

bedrijf altijd over de meest actuele marktkennis. 

Omdat Cebeco Granen een groot aantal klanten 

bedient, kunnen de granen van CZAV altijd op de 

beste manier verkocht worden. Voor de klanten van 

Cebeco Granen heeft de overname ook voordelen. Het 

grootste deel van de klanten van Cebeco Granen zijn 

in Nederland gevestigd. Cebeco Granen is het enige 

tradingbedrijf dat een groot volume Nederlandse 

tarwe kan verhandelen. Dit graan ligt dicht in de 

buurt bij de klanten en daarmee kan Cebeco Granen 

een zeer goede logistiek organiseren.  

Sterke combinatie 
De komende periode wordt aan een aanvullende 

strategie voor Cebeco Granen gewerkt. Hierin staat het 

belang van het zo goed mogelijk vermarkten van de oogst 

van CZAV-leden centraal. Een nauwe samenwerking 

met de diverse klanten is van essentieel belang voor het 

benutten van marktkansen. In de levensmiddelensector 

zien we bijvoorbeeld de vraag naar lokaal geteelde 

producten toenemen. Ook zien we een stijgende vraag 

naar plantaardige eiwitten uit bijvoorbeeld veldbonen 

en erwten. Cebeco Granen speelt ook in dit type 

producten een rol in handel en marktkennis. Samen 

met de landbouwkundige kennis van CZAV en telers is 

dit een sterke combinatie om klanten te helpen in de 

ontwikkeling van nieuwe producten en de toepassing 

van nieuwe grondstoffen.  



24

Nieuwe gezichten

Pol van de Vijver (25) uit Koewacht 
startte in juni als Commercieel Technisch 
Buitendienstmedewerker. Hij volgde eerst de 
MAS in Goes en daarna de HAS in Den Bosch. 
Na een aantal maanden reizen in het buitenland 
keerde hij terug naar Nederland om zijn passie 
als akkerbouw adviseur te volgen bij CZAV. 

Hoe was het voor jou om te starten tijdens 
de coronaperiode? 
“Het is een rare tijd, maar dat is nu eenmaal zo. 

Solliciteren ging bijvoorbeeld ook via het programma 

Teams. Dat is toch onwennig voor een eerste 

kennismaking, omdat je een andere interactie hebt 

ten opzicht van een face-to-facegesprek. Maar ook 

de inwerkperiode is heel anders. Als je bij een teler 

langsgaat, is het toch een beetje oppassen en afstand 

houden. Dat maakt het aan de ene kant lastiger, maar 

aan de andere kant word je er wel creatief van.”

Kende je CZAV al van vroeger? 
“Ja, ik heb altijd bij veel boeren geholpen: 

akkerbouwers, een vlasbedrijf en een melkveehouderij. 

Ik hoorde dan dat ze bruine bonenteelt, bemesting of 

gewasbescherming bij CZAV deden. En natuurlijk is de 

vestiging in Axel heel bekend in de regio. Daar kwam 

ik ook wel eens om te wegen.”

Met welke projecten houd je je nu bezig? 
“Sinds kort werk ik aan het Elekza-project. Het 

project houdt in dat er in plaats van met de standaard 

zaaizaadontsmettingen in wintertarwe, met een 

elektronische ontsmetting wordt gewerkt. Daarvoor 

heb ik een aantal telers bezocht die Elekza hebben 

geteeld om tellingen uit te voeren. Hierdoor kunnen 

we vergelijken of de resultaten hetzelfde zijn als bij 

een standaard ontsmetting. Daarnaast houd ik de 

luizentellingen bij, die worden bijvoorbeeld verwerkt in 

het pootgoedbericht. Momenteel werk ik ook aan het 

project ‘FABulous Farmers’. Elke week ga ik het veld in 

om te tellen wat er aan plaaginsecten en natuurlijke 

vijanden zijn in de uien- en bietenpercelen. En nu 

maak ik bijvoorbeeld een opzet voor de Bodemdag. 

Ik bepaal welke soorten groenbemesters ingezaaid 

worden en welke grondbewerking we toepassen, etc. 

Hopelijk komen daar ook weer interessante resultaten 

uit.”

Je hebt ook geholpen bij de virtuele 
gewastour. Hoe vond je dat? 
“Dat vond ik echt leuk! Dat is ook weer een mooi 
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voorbeeld van hoe je iets helemaal anders aanpakt 

door het coronavirus. Natuurlijk mis je de interactie 

met telers, maar ik denk wel dat de filmpjes zoals ze 

gemaakt zijn wel keurig en in orde zijn. Het proces 

zelf was leuk om vanuit CZAV mee te maken. Je leert 

op zo’n dag mensen kennen en je ziet allerlei nieuwe 

dingen. Je komt interessante dingen te weten vanuit 

de proeven.”

Wat is voor jou een belangrijk thema binnen 
de teelt? 
“Ik vind zelf bodem en bemesting heel interessant. Wij 

als CZAV geven op zo veel mogelijk aspecten advies en 

koppelen daar kennis en producten aan. Een bodem 

is complex, maar je kunt er wel veel op sturen voor 

je teelt. Eigenlijk komt alles daarin samen: chemie, 

biologie en fysieke eigenschappen van je grondsoort. 

Daar leg je eigenlijk al een basis van je teelt. Als je 

bodem in orde is, dan kan je mooie gewassen telen.” 

Dus voor jou geldt: de bodem is de basis.
“Ja, absoluut!” 

Waarom trekt de rol van adviseur jou? 
“Ik had het idee dat het mij echt zou liggen. Ik kwam 

daar tijdens de opleiding achter. Datgene dat ik leerde 

wilde ik direct met boeren tijdens het weekend delen, 

zodat ze echt het beste eruit konden halen. Dus het is 

echt een gevoelskwestie. Daarnaast vind ik het mooi 

dat je een heel pakket aan kennis en advies kunt 

“Een bodem is 
complex, maar je kunt 
er wel veel op sturen 
voor je teelt ... Als je 
bodem in orde is, dan 

kan je mooie gewassen 
telen.”

meegeven. Je komt op veel plekken en je geeft een 

compleet advies en je denkt in de breedste zin mee op 

het landbouwbedrijf. En ook de vrijheid in het werk 

vind ik heel fijn. De ene adviseur gaat liever al extra 

vroeg de boer op, de ander gaat eerst het plan uit 

werken en gaat dan de boer op. Maar je hebt wel die 

vrijheid om het zelf in te vullen, om te kijken wat het 

best bij jou en je teler past.” 



Bart van der Meer (36) startte dit jaar als 
Product Manager Crop Protection bij CZAV. Hij 
groeide op op een boerderij. Na het mbo ging 
hij hbo Land- en Watermanagement studeren. 
Daarna vertrok hij voor een werkperiode naar 
Afrika, waar hij ook voor boeren klaarstond. 
Nu doet hij alles wat te maken heeft met 
gewasbescherming. 

Wat houdt je functie precies in? 
“Ik ben eigenlijk de link tussen de chemiebedrijven 

en onze buitendienst. Alles wat vernieuwd wordt 

of verdwijnt, nieuwe producten die geïntroduceerd 

worden, proeven die aangelegd worden door de 

chemiebedrijven en door ons, daarbinnen zet ik lijnen 

uit en verzamel ik informatie, waar de buitendienst 

mee kan werken.” 

Hoe zie je de rol van gewasbescherming in 
een ICM-aanpak? 
“De overheid wil natuurlijk dat er steeds minder 

gewasbescherming gebruikt wordt. Eerst ging het 

om landbouw zonder chemie, maar dat hebben ze 

veranderd naar landbouw met minimale chemie. Dus 

het wordt echt een combinatie van je plant zo gezond 

mogelijk zien te houden met alles wat voorhanden 

is, voordat er gewasbeschermingsmiddelen ingezet 

worden. Stel je hebt een luizenplaag en je kunt die 

eerst biologisch beheersen met natuurlijke vijanden, 

voordat je overgaat op een chemische aanpak. 

Het is heel erg zoeken naar een balans, waarbij het 

chemiegebruik pas de tweede stap is.” 

Wat is er op dit moment actueel in de 
gewasbescherming? 
“Er staan een hele hoop middelen onder druk. Als 

er een middel uitgaat, blijft het probleem bestaan. 

Daarom werken we hard om andere methodes 

te onderzoeken, zodat we in de toekomst klaar 

zijn voor minimale inzet van chemie. Zo hebben 

we bijvoorbeeld in de uien een bankerfields proef 

aangelegd. Daarbij worden bloemstroken door het 

veld heen aangelegd en die bloemen trekken bijen 

en ander mooi insectenleven aan. Tussen die insecten 

zitten ook rovers die de luizen opeten. Op die manier 

wordt er naar een geïntegreerde aanpak gezocht om 

middelen maar zo laat mogelijk in te moeten zetten.” 

Maar er komen ook andere producten op 
de markt… 
“Plantversterkers en biostimulanten krijgen heel veel 

aandacht. Er wordt steeds meer gekeken naar manieren 

om de plant sterk te houden, zodat bijvoorbeeld 

schimmel geen inval krijgt. Plantversterkers werken 

op allerlei verschillende manieren, de ene ondersteunt 

het wortelstelsel en de andere plantversterker 

bevordert de nutriëntenoverdracht. Ze maken een 

opmars, maar er is minder data over bekend dan 

bijvoorbeeld bij chemische middelen. De positie 

zal groeien, maar we zullen ook proeven moeten 

aanleggen en praktijkervaringen opdoen.” 

Zijn er meer nieuwe technieken die jullie 
onderzoeken? 
“We zijn bezig om mechanische mogelijkheden 

te bekijken, bijvoorbeeld in het loofdoden in de 

aardappelen. Als CZAV kijken we niet alleen naar de 

chemische kant, maar ook naar alternatieve technieken 



2727

“Als CZAV kijken 
we niet alleen naar de 
chemische kant, maar 
ook naar alternatieve 

technieken en methodes, 
die  meer richting een 
geïntegreerde aanpak 

gaan.”

en methodes, die meer richting een geïntegreerde 

aanpak gaan. Chemische middelen blijven niet per se 

op lange termijn een toekomst behouden. Die ICM-

gedachte legde ik ook net uit, wat we doen in de uien 

met natuurlijke vijanden. Je kunt zodra je de eerste 

luis of trips ziet, allerlei chemische middelen inzetten, 

maar je kunt er ook voor kiezen om de natuur zijn 

werk te laten doen, door de populatie onder controle 

te houden tot de vastgestelde schadedrempel bereikt 

is. In praktijkproeven zien we ook dat andere opties 

gekozen worden, in de bieten wordt er meer en meer 

geschoffeld in plaats van herbiciden toe te passen. 

Of er wordt voor een combinatie van schoffelen en 

herbiciden gekozen. We zijn heel hard op zoek naar 

geïntegreerde alternatieven.”

Dus dan is jouw rol als Product Manager 
Crop Protection veel breder? 
“Ja, eigenlijk zeg je het al: gewasbescherming is 

niet alleen chemie. Gewasbescherming omvat alles 

om je gewas gezond te houden. Dus we moeten 

zeker niet alleen naar de chemie blijven kijken, maar 

vooral ook naar de mogelijkheden er rondom. We 

willen dus meer te weten komen over mechanische 

onkruidbeheersing en natuurlijke vijanden. Het gaat 

om een geïntegreerde aanpak en mijn baan is zeer 

zeker niet alleen gericht op chemie.” 

 

Hoe zorgen jullie ervoor dat die 
kennisstroom binnen het bedrijf goed 
verloopt? 
“We hebben een kennisafdeling opgezet, waar 

alle productmanagers onderdeel van zijn. Daar 

behandelen we de actuele kennisvragen die die week 

aan bod kwamen. Daarnaast bespreken we ook 

allerlei innovaties. Zo brainstormen we samen op het 

gebied van meststoffen, gewasbescherming, ICM en 

kennis.”

Staan er dingen op de planning om te 
onderzoeken? 
“Elke week hebben we een meeting waarbij we 

dingen bespreken. We hebben een groepje opgericht 

rondom onkruidbeheersing in de uien, want daar 

zullen we volgend jaar mee aan de slag moeten. 

We discussiëren tijdens de meeting hoe we volgend 

jaar de strategie gaan vormgeven. Ongeveer tien 

deelnemers van verschillende partners doen mee aan 

dit project. We kijken naar de huidige situatie, hoe de 

situatie er volgend jaar uit gaat zien en daarna werken 

we allerlei scenario’s uit. Het onkruid moet nog steeds 

onder controle blijven. In dit projectgroepje steken de 

uienspecialisten de koppen bij elkaar om tot mogelijke 

oplossingen of alternatieven te komen. En dit doen 

we uiteraard ook voor andere gewassen.”
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Veehouderij nieuws

Op 19 augustus werd bekend dat de omstreden 
veevoermaatregel van tafel is gegaan, met 
als voornaamste reden dat er te weinig 
stikstofvoordeel behaald zou worden. Mede 
door de droge omstandigheden en de lage 
eiwitgehaltes in het ruwvoer bleek de maatregel, 
na herberekeningen, onuitvoerbaar. Alle 
acties voor en achter de schermen hebben hier 
uiteraard sterk aan bijgedragen.

Vanzelfsprekend waren er door onze 
nutritionisten en buitendienst voorbereidingen 
getroffen in het assortiment en het advies. Dit 
heeft ook weer tot nieuwe inzichten geleid 
en bevestiging opgeleverd van de huidige 
werkwijze. Het is te allen tijde belangrijk om 
scherp op voer en eiwitnormen te sturen om de 
kostprijs te beheersen. 
  

Veldbonen in het rantsoen 
Een aantal bedrijven hebben het geluk, door eigen 

teelt dit seizoen, over veldbonen te beschikken. 

Veldbonen zijn namelijk vrijgesteld en kunnen nu 

dus prima benut worden in het rantsoen. De ervaring 

met veldbonen in het rantsoen vanuit voorgaande 

jaren is positief en het areaal is afgelopen jaren 

flink toegenomen. De teelt van winterveldbonen 

zal hoogstwaarschijnlijk snel verder toenemen naar 

aanleiding van de eiwitmaatregelen van het veevoer, 

ook al zijn deze vooralsnog tot 1 januari van kracht. 

Het ideale inzaaimoment voor winterveldbonen is 

eind oktober.  

Alternatief inzaai 
De ervaringen met inzaai van Snelle Lente Rogge na 

de maïsoogst zijn goed. Dit nieuwe voedergewas van 

Zorg bij winterveldbonen 
voor voldoende zaaidiepte van 
minimaal zeven centimeter om 

vorstschade te voorkomen.

Door de eiwitmaatregelen van 
het veevoer zal de teelt van 
winterveldbonen waarschijnlijk 
snel verder toenemen.



29
Monster en Onderzoek van Snelle Lente Rogge. De monstername is van 15 mei 2020 en het verslag van 3 
juni 2020. Bron: Eurofins

KWS geeft een hoge opbrengst gecombineerd met 

een goede kwaliteit. De voederwaarde is vergelijkbaar 

met een eerste snede Engels raaigras. Een analyse van 

dit voorjaar is hieronder weergegeven. Snelle Lente 

Rogge is met deze resultaten een alternatief voor de 

inzaai van Italiaans raaigras wat in het verleden veel 

werd gebruikt.  

Na een droge start dit voorjaar zijn de 

ruwvoergewassen goed hersteld na de regen in juli, 

door de hitte en droogte in augustus is de groei van 

grasland gestagneerd. De regio’s waar beregening 

niet mogelijk was, kampen met tweewassigheid in 

de maïs- en voederbietenteelt. Voor de maïsoogst 

is het in dat geval beter om een droger percentage 

droge stof aan te houden van 38 tot 40 procent om 

verzurende lagen in de kuil te voorkomen.  Afhankelijk 

van de groei van de najaarsnedes zal blijken of de 

wintervoorraad voldoende zal zijn. 

Nieuw: TMR 
Voor de jongste kalveren tot zes maanden oud is er 

sinds dit jaar een Total Mixed Ration mengsel (TMR) 

beschikbaar bestaande uit: gemalen Spaans stro en 

een bijpassende brok. Het gebruiksgemak is hoog, 

doordat het mengsel verpakt is in een big box van 

700 kilo met een afneembaar deksel. Het product is 

ideaal voor bedrijven die niet beschikken over goede 

kwaliteit hooi of luzerne.

Ruwvoerstudieclub
Net voor de coronamaatregelen is CZAV een 

ruwvoerstudieclub gestart met een tiental veehouders. 

Deze club is éénmaal digitaal bijeengeweest en 

bezoekt het ruwvoerveld op Proefboerderij Rusthoeve 

in september om de teelt van bestaande en nieuwe 

ruwvoergewassen te zien en te bespreken.

Nel geeft 
100.000 kilo melk 

Met Nel heeft Familie van der Stoel-

Vroege te Ooltgensplaat afgelopen 

voorjaar de eerste koe met 100.000 kilo 

melk op het bedrijf. De vader is Olympic 

en Nel was ingeschreven met 85 punten 

voor algemeen voorkomen. 

Gefeliciteerd met deze prestatie! 

Eenheid
Resultaat

product droge stof

Droge stof g/kg 223

Ruw Eiwit g/kg 40 181

Ruw Celstof g/kg 62 276

Ruw As g/kg 17 78

Ruw Vet g/kg 7 30

VCOS T&T % OS 82,1

Suiker g/kg 32 143

Fosfor g/kg 1,0 4,4

Berekende 
parameters

Eenheid Droge stof

VEM 977

VEVI 1024

DVE g/kg 73

OEB g/kg 45

OEB-2 g/kg 49

FOSp g/kg 603

FOSp-2 g/kg 453

Structuurwaarde g/kg 2,77

Verzadigingswaarde g/kg 0,86
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“Het idee erachter is om minder 
afhankelijk te worden van hulpmiddelen als 
gewasbescherming en kunstmeststoffen...”

Actieplan plantgezondheid
De druk om op een andere wijze in de landbouw te produceren 
neemt toe en is door de overheid twee jaar geleden opgetekend 
in het rapport van het ministerie LNV Waardevol en Verbonden. 
Termen als kringlooplandbouw en korte ketens werden 
geïntroduceerd. Later is daar de stikstofdiscussie bijgekomen waar 
een (te) grote bijdrage van de landbouw verwacht wordt.  

De partijen verenigd in de Brancheorganisatie Akkerbouw (BO 
Akkerbouw) hebben het Actieplan Plantgezondheid opgesteld 
als antwoord op de inspanningen die worden verwacht. De 
BO Akkerbouw wordt gevormd door telers, verwerkende 
ketenpartijen, veredelaars, collecteurs en distributeurs.  

In de kern 
Het Actieplan gaat in de kern uit van weerbare planten. De veredeling 

kan hier veel betekenen, dat kost veel tijd en dient gepaard te gaan 

met behoud van de reeds verkregen eigenschappen op gebied van 

kwaliteit, smaak, efficiënte verwerking en rendabele opbrengst. Een 

andere belangrijke pijler is een gezonde en vruchtbare bodem. Telers 

en hun loonwerkers investeren in (peilgestuurde) drainage, vlaklegging, 

lage bodemdruk, organische stof en niet-kerende grondbewerking. 

Een extensiever bouwplan staat vaak haaks op rendementseisen. 

Een uitgekiende rotatie met veel groenbemesters draagt bij aan een 

gezonde bodem. Het idee erachter is om minder afhankelijk te worden 

van hulpmiddelen als gewasbescherming en kunstmeststoffen en een 

reductie hiervan te bewerkstelligen. 

Nieuwe technieken 
Natuurlijke evenwichten kennen, respecteren en stimuleren kan ervoor 

zorgen dat natuurlijke evenwichten uitbraken van insectenplagen 

voorkomen. Mogelijk dat strokenlandbouw hier ook aan kan bijdragen en 

bijvoorbeeld aan een lagere schimmeldruk. Elders in deze Actueel lees je 

meer over strokenteelt. Onkruidbeheersing met de inzet van wiedeggen 

en gps-gestuurde schoffelapparatuur komen meer in de belangstelling en 

wij zorgen dat we er over kunnen adviseren.   

Coaches 
Inmiddels zet de overheid in op coaches die de teler en veehouder moeten 

gaan adviseren. Wij zijn van mening dat de doelen sneller en efficiënter 

bereikt worden met onze eigen praktijkgerichte adviseurs. We spannen 

ons gezamenlijk in om de ongetwijfeld dubbele kosten die het systeem 

van coaches voor u met zich meebrengt te voorkomen.
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2030: EINDPUNT

Het actieplan stelt op al deze onderwerpen 

concrete doelen die binnen een bepaalde 

tijd gehaald dienen te worden met 2030 als 

eindpunt. Van bestrijding via bescherming 

naar beheersing. 

Scan de QR-code 
om meer te lezen 
over Actieplan 
Plantgezondheid
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Ethyleengas in groenten en fruit is eigenlijk een 
plantenhormoon dat de groei en ontwikkeling 
van de plant regelt, evenals de snelheid waarmee 
deze optreedt, zoals hormonen bij mensen 
of dieren. In fruit ontstaat ethyleengas door 
natuurlijke processen, een voorbeeld daarvan is 
het rijpen van het fruit of wanneer planten op 
de een of andere manier zijn beschadigd. Dit gas 
wordt vervolgens in receptoren vastgelegd, wat 
het fruit vervolgens laat rijpen en verouderen.

Langer uitstalleven 
Om dit proces min of meer in de hand te houden of 

vrijwel stil te leggen, kan Fysium gebruikt worden. 

Fysium is een product op basis van de werkzame stof 

1-MCP. Deze stof gaat in de plaats van ethyleen in de 

receptoren zitten, wat ertoe leidt dat het rijpingsproces 

tijdens de opslag stopt. Hierdoor behoudt het fruit 

langer zijn hardheid, goede smaak, achtergrondkleur 

en uitstalleven. 

Een groot voordeel van Fysium is, dat het product 

Rijpen en verouderen
Hoe kun je het tegengaan?
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De voordelen op een rijtje

• Perfect managen van het rijpheidsstadium van het fruit in de koelcel;

• Toepassing buiten de koelcel, veilig en ook inzetbaar op cellen onder regime; 

• Via Fysium genereren wij de meest zuivere 1-MCP via een vloeistofkolom in 

perfect afgemeten dosering. Afgelopen jaar meer dan 550 cellen succesvol 

behandeld.

buiten de koelcel met een slang in de cel gebracht 

wordt. Hierdoor is er dus minder gevaar voor de 

toepasser en de omgeving, wat openen van een 

koelcel met zich meebrengt. Met de hightech 

generator wordt Fysium gecontroleerd en gedoseerd 

in de cel gepompt. 

Partners 
Sinds 2017 is CropSolutions de exclusieve distributeur 

van Fysium, het tweede 1-MCP product toegelaten 

in appels. De verkoop en uitvoering van de 

Fysium-behandelingen loopt via de CropSolutions 

partners AR Plant, CZAV, Agrea en Heyboer BV. Een 

belangrijke service bij de verkoop van Fysium is het 

analyseren van de vruchtkwaliteit op het moment 

van behandelen en bovendien na een uitstalperiode, 

waarbij een onbehandeld monster wordt vergeleken 

met een behandeld monster. Voor deze analyses is 

in Waardenburg een lab ingericht waar de monsters 

worden bewaard bij een constante temperatuur en 

luchtvochtigheid.  

 

Checken rijpheidsparameters 
Binnen een aantal weken start de fruitoogst. 

Kenmerkend voor 2020 is een ongelijke oogst bij 

met name appels. Daarom is het van belang dat er 

een correcte opvolging van de rijpheidsparameters is. 

Via de nieuwsbrieven van de CAF word je frequent 

voorzien van informatie over vruchtmaatontwikkeling 

en rijpheidsstadia, in vergelijking met voorgaande 

jaren. Daarnaast is de CAF verantwoordelijk voor 

de vruchtenanalyse, het verwerken van gegevens 

en de terugkoppeling van resultaten naar de klant. 

Bovendien heeft de CAF nauw contact met de afdeling 

Food & Biobased Research (FBR) van de Wageningen 

Universiteit omtrent bewaarcondities afhankelijk van 

ras, seizoen en kwaliteit. 

In de praktijk is het in beeld hebben van vruchtaantallen 

en oogstprognoses erg belangrijk. Stem hier je 

planning en het benodigde aantal plukkers op af. 

Fysium is dit jaar cruciaal om de innerlijke kwaliteit 

van het fruit te bewaken. 

Toepassing door jouw 
CZAV-specialist.

Jouw adviseur kent de 
teelt en het product als 

geen ander.

Informeer naar de 
mogelijkheden en 

voorwaarden.
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De afgelopen jaren zien we de vraag naar alternatieve organische 
bemesting steeds meer toenemen. Binnen de huidige en de 
toekomstige fosfaatnormen wordt het een uitdaging om de 
bodemvruchtbaarheid op peil te houden. De kringloopgedachte 
die vaker in beeld komt, kan hier invulling aan geven. Om te 
beslissen of (nieuwe) reststromen toepasbaar zijn en een bijdrage 
leveren aan de bodem, liet CZAV dit onderzoeken door twee HAS-
studenten.  

Ontwikkelen beslissingsdiagram 
Merijn Goense (22) en Nicolas Buijck (21) zijn inmiddels afgestudeerd 

aan de HAS Hogeschool in Den Bosch, richting Tuinbouw & Akkerbouw. 

“Wij hebben het genoegen gehad om een afstudeerproject bij CZAV uit 

te voeren”, aldus Goense. Om reststromen verstandig en op de juiste 

manier te gebruiken, stond het ontwikkelen van een beslissingsdiagram 

voor de beoordeling van reststromen centraal. “Een reststroom kan erg 

interessant zijn voor het verhogen van het organische stofgehalte, maar 

wanneer er geen toelating is binnen de wet- en regelgeving, mag het niet 

worden toegepast”, volgens Buijck. Dit geldt ook wanneer er voldaan 

moet worden aan bovenwettelijke eisen, zoals PlanetProof.  

Stimulering bodemleven 
De afstudeerders hebben ook gekeken naar mogelijke risico’s in verband 

met schimmels en onkruiden. Goense: “Het uitrijden van reststromen 

met één van deze twee kan grote gevolgen hebben voor een perceel.” 

Het composteren, fermenteren of vergisten van een reststroom houdt 

de verspreiding van onkruiden en schimmels tegen. Het gebruik van 

reststromen moet in vergelijking met een standaardbemesting met 

drijfmest interessant zijn. Het gebruik van reststromen zorgt in sommige 

gevallen voor het opvullen van de stikstof- en fosfaatruimte. Buijck: “De 

inhoudsstoffen van de reststroom moet het voor de teler interessant 

maken.” Zo kan een reststroom als Bokashi een grote plus zijn voor de 

stimulering van het bodemleven.  

Begeleiding vanuit CZAV 
“Onze afstudeeropdracht viel eigenlijk net binnen de coronacrisis”, zegt 

Buijck. Met een paar kleine aanpassingen hebben we de opdracht online 

voortgezet. Al vanaf het begin hadden we een goede stagebegeleider 

vanuit CZAV. “Dit resulteerde in veel contact en een sterke basis”, 

volgens Goense. CZAV gaf ons de ruimte om zelfstandig aan de opdracht 

te werken. Wat ons ook opviel was het fijne contact met de adviseurs 

van CZAV. Wanneer we met een vraag zaten, werd er altijd veel tijd 

vrijgemaakt voor overleg. Buijck: “Voor iedereen die nog een stageplek 

zoekt, kunnen we CZAV zeker aanbevelen.”

Welke reststromen zijn interessant voor CZAV?
Afstudeeronderzoek

Merijn en Nicolas onderzochten 
voor hun afstudeerproject de 
toepasbaarheid van reststromen.
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Wil jij ook stage lopen of afstuderen bij 

CZAV? Dit kan voor de akkerbouw, maar 

ook voor fruitteelt of veehouderij. Ook op 

andere afdelingen binnen CZAV staan wij 

open voor stages of afstudeeronderzoeken.  

Stuur een e-mail naar P&O@czav.nl voor 

meer informatie.

STAGE BIJ CZAV
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Dit jaar is het verbruik van minerale meststoffen 
wat lager. Veranderingen in het bouwplan en 
het zeer droge voorjaar zijn van invloed geweest. 
In juni en juli is er juist wel (plaatselijk) regen 
gevallen. Dit is terug te zien in de afzet van met 
name bijbemestingsproducten in de akkerbouw 
en tuinbouw. Ook op grasland worden de 
nodige meststoffen toegediend deze zomer om 
nog voldoende hoogwaardig voedzaam gras te 
oogsten. 

Standaard in bemesting 
Om beter in te spelen op de weersextremen in 

de buitenteelten, is CZAV in samenwerking met 

CropSolutions ook dit seizoen bezig met uitgebreid 

onderzoek naar de werking van plantversterkers 

(biostimulanten) en bladmeststoffen op plantenstress. 

Met de gerichte advisering en conceptmatige inzet 

van StressImmune en Aminoboost zijn duidelijk 

positieve resultaten behaald. Ook het toedienen 

van sporenelementen via de bodem, fertigatie en 

bladtoepassingen worden op uitgebreide schaal 

getest en in de praktijk toegepast. Het wordt steeds 

duidelijker dat we een aantal toepassingen standaard 

in het bemestingsprogramma moeten opnemen om 

het beoogde resultaat te bereiken. We hopen op 

welke wijze dan ook de ervaringen met je te delen 

deze winter en jou van de juiste adviezen te voorzien 

in 2021.

Fertigatie en irrigatie  
Een interessant ontwikkeling is die van irrigatie met 

driptape in de uien en aardappelen. Deze projecten die 

gericht zijn op efficiënter omgaan met water volgen 

we nauw. De kennis die we daarover hebben binnen 

CZAV en CropSolutions vanuit de fruit- en groenteteelt 

benutten we ook voor deze akkerbouwgewassen. 

We combineren bemesting met irrigatie tot fertigatie 

en doen hiermee ervaring op. Een voor de hand 

liggende vraag is uiteraard of de inspanningen en 

investeringen door de markt gedragen gaan worden. 

Indien dat zo is, kun je bij CZAV terecht voor kennis 

en ondersteuning. In de Actueel van maart dit jaar 

schreven we er een uitgebreid artikel over. 

Meer onderzoek naar meststoffen

Ook op grasland worden deze 
zomer de nodige meststoffen 
toegediend om nog voldoende 
hoogwaardig voedzaam gras te 
kunnen oogsten.
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Maximale benutting 
De marktontwikkelingen volgen elkaar snel op. 

Stikstof is algemeen op een laag niveau gestart begin 

deze zomer. Om hiervan maximaal te profiteren, is de 

vroege voorkoop dan ook op tijd van start gegaan. 

Velen hebben daar reeds gebruik van gemaakt. 

Onze verkoopmogelijkheden hebben we uitgebreid 

en aangepast op maximale benutting van jouw 

opslagruimte. Het idee daarbij is om kunstmest op 

te slaan bij de eindverbruiker, die daar van te laten 

profiteren en tussenopslag (kosten) zo veel mogelijk 

te vermijden. Met deze aanpak doen we steeds meer 

ervaring op en dat gaat ook steeds meer leven bij de 

afnemers. 

Plan tijdig  
Dit najaar kan dat de markt waarschijnlijk iets op 

gaan lopen. De productiekosten bij de leveranciers 

lopen op met name door het duurder worden van 

grondstoffen op termijn. Voor fosfaat zien we een 

wisselende markt. Mogelijk dat we ook daar wel een 

vastere prijsstelling gaan zien. De kalimarkt is stabiel 

en op termijn mogelijk iets lager. De vraag naar vaste 

mest is groot en neemt jaarlijks toe. Het belang van 

vroeg plannen bespreken en bestellingen doorgeven 

is noodzakelijk om tijdig over de juiste soorten en 

hoeveelheden te kunnen beschikken. In de Actueel van maart schreven we over hoe met een druppelirrigatiesysteem water en meststoffen 
gedoseerd worden toegediend.

Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de werking van organische plantversterkers. Een voorbeeld is 
een plantversterker op basis van zeewier (Ascophyllum nodosum), om stress bij de plant te verminderen.

Om tijdig over de juiste soorten 
en hoeveelheden mest te 

beschikken is het van belang 
vroeg te plannen.
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Haastige spoed...
column

Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak 

plaats. We hebben ongelofelijke haast!  

Wie kent dit nummer niet? En hoe herkenbaar, 

zeker tijdens de oogst. Weersomstandigheden, 

beschikbaarheid, kwaliteit, allemaal factoren die van 

invloed zijn. Op enige afstand volg ik de oogst. Met 

bewondering, maar toch ook zeker met een stukje 

verwondering. Lange dagen, hoge temperaturen 

en een enorme werkdruk. Combineer dit met grote 

combines, drukte op de loslocaties en soms ook nog 

onervaren bestuurders en menig risicoanalist zal daar 

erg onrustig van worden. 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Toch kan de kans 

logischerwijs vergroot worden door de combinatie 

van verschillende factoren. Iedere oogstperiode 

zien we een piek in de schadegevallen. Gelukkig 

is de schade vooralsnog altijd van materiële aard 

en van bescheiden omvang qua bedrag. Met deze 

argumenten valt te stellen dat er geen aanleiding is 

om iets te veranderen. Het werk kan zo snel mogelijk 

gedaan worden en de keren dat het (net niet) fout 

gaat, heeft niet zo’n grote impact. 

Nu we in de naweeën van de oogst zitten, is het juist 

gepast om op bovenstaande aanname te reflecteren. 

Vanuit risico’s gedacht is ieder ongeluk er één te 

veel. Hoe klein de kans misschien ook is, de kans 

is aanwezig dat straks niet alleen de monsterbrug 

wordt geraakt, maar ook de medewerker die daar 

staat. Of het kind dat net het terrein oversteekt. De 

automobilist die onverwachts moet uitwijken en zijn 

grip verliest als gevolg van gemorst graan. 

Dan ineens is tijd erg relatief. De enkele minuten 

tijdwinst wegen dan totaal niet op tegen de gevolgen. 

Vanuit CZAV proberen we altijd te sturen op veilig 

werken en risico’s zo klein mogelijk te houden. In 

hoeverre is er ruimte in jouw bedrijfsvoering om deze 

risico’s te beperken?

Job

Job van Hartingsveldt, Business Support bij CZAV
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OPLOSSING:

Kraak de code en maak kans op een Dopper Solid Steel! 
Stuur een e-mail met de oplossing onder vermelding van naam, adres en relatienummer

naar communicatie@czav.nl. Zend de oplossing in vóór 19 september 2020.

In de volgende editie maken wij de winnaar bekend.

De winnaar ontvangt persoonlijk bericht. Over de 

uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs 

is niet inwisselbaar voor geld of een ander artikel.  

1 2 3 4 5 67 1
1

1 4
2

8 9

8 3 4

4 5 1 8 3

3
8 4

4

2 6 7 4 1

3 2 4

6 3
5

7 2

6
1 3

CZAV SUDOKU 

Patrick Gijzelwon het insectenhotel!
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