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Met innovatiekringen op weg naar weerbaar telen 
 
In 2030 is het de bedoeling dat elk teeltsysteem weerbaar en nagenoeg 
emissieloos is. Om kwekers op weg te helpen naar gezondere teelten 
waarvoor minder gewasbescherming nodig is, zijn in 2022 innovatiekringen 
gestart in vier teeltregio’s: Boskoop, Zundert, Horst a/d Maas en Opheusden. 
Vanuit de LTO Vakgroep, met ondersteuning van LTO, regionale organisaties 
en het Ministerie van LNV. De innovatiekringen zullen actief zijn tot en met 
2024. Een tussenstand van zaken. 
 
Een innovatiekring bestaat uit een groep(je) kwekers dat, met begeleiding vanuit adviseurs, 
werkt aan oplossingen voor praktische vraagstukken die de kwekers zelf hebben 
aangedragen. In 2022 zijn hiervoor bijeenkomsten georganiseerd en hierover bericht via 
onder andere nieuwsbrieven van de LTO Vakgroep en betrokken organisaties. 
Kennisdeling is belangrijk; bedoeling is uiteindelijk dat de resultaten uit de innovatiekringen 
zo breed mogelijk worden uitgedragen en opgepakt in de sector. In september zijn rond de 
450 kwekers alvast bijgepraat over de ontwikkelingen en de doelstelling voor 2030, tijdens 
de innovatiedagen van Compas Agro in Randwijk (bij Mabo Boomkwekerijen), in Venlo (op 
proeflocatie Compas), in Rijsbergen (bij ESRI Potcultuur) en in Haaren (bij Boomkwekerij 
Peter Verhoeven). Daarnaast zijn 180 pioenrozenkwekers bijgepraat op een landelijke 
pioenenbijeenkomst in november, bij CNB in Bovenkarspel. 
 
Meer driftreducerende technieken en doppen nodig 
Om de sector te helpen richting nagenoeg emissieloos, wordt in opdracht van de LTO 
Vakgroep nog een tweede pilot uitgevoerd die nauw verbonden is met weerbaar telen en de 
innovatiekringen. De tweede pilot gaat over emissiebeperking door datagedreven 
gewasbescherming. In het najaar is hiervoor alvast een inventarisatie gedaan van huidige 
spuittechniek in diverse cultuurgroepen. Ook is gepeild wat kwekers nodig hebben om vanaf 
2030 ‘nagenoeg emissieloos’ te kunnen kweken: onder andere meer driftreducerende 
technieken en doppen. Nu wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de komende jaren. 
Het gebruik van chemische gewasbescherming moet verder omlaag om te kunnen voldoen 
aan EU-regels. In de hele land- en tuinbouw blijft het daarom noodzakelijk om vanaf 2030 
weerbaar en nagenoeg emissieloos te kweken. Het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn 
voor ondernemers. 
 
Contact Arno Engels: arno@ltobomen.nl 
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Boskoopse innovatiekring 
De Boskoopse innovatiekring die is opgezet met Greenport Boskoop en Delphy, bestaat uit 
zeven kwekers onder begeleiding van René van Tol (Delphy). Najaar 2021 gaven zij aan 
diverse onderwerpen onder de loep te willen richting weerbaar telen. In 2022 zijn die 
concreet gestart. 
 
Motten anjerbladroller automatisch monitoren 
Op een Skimmia-kwekerij (en de onderzoekslocatie van Delphy) is in juli een 
monitoringssysteem van PATS geïnstalleerd: een innovatie uit de glastuinbouw om 
schadelijke motten in een teelt te tellen. Vervolgens is het de bedoeling dat mini-drones de 
motten bestrijden. 
In Boskoop betreft het het eerste experiment in een buitenteelt, als mogelijk alternatief voor 
chemische bestrijding van anjerbladroller. Al dan niet in combinatie met een Bacillus-
preparaat. Het monitoren is gedurende de maanden juli, augustus, september en oktober 
gedaan. Met het systeem blijken de motten van anjerbladroller inderdaad te tellen. In 2023 
gaat het experiment verder, waarbij antwoorden worden gezocht op deze vragen: werkt het 
systeem met mini-drones ook technisch in Skimmia? Wat zijn belemmeringen? En is het wel 
betaalbaar om een gewenste systeemdoorbraak (niet meer chemisch) te krijgen? Zou het 
systeem ook werken tegen buxusmot? 
 

 
 
Geurstofontwikkeling tegen taxuskever 
Op twee kwekerijen is in 2022 een proef opgezet met vernieuwde geurstoffen tegen 
volwassen taxuskever (larven zijn immers goed biologisch te beheersen met aaltjes). De 
geurstoffen (ofwel lokstoffen) zijn ontwikkeld binnen Wageningen University & Research. 
Voor de proef zijn slingers in drie gewassen (Viburnum, Gaultheria en Prunus) gehangen met 
wel/geen feromoonval erbij: een tube met de lokstof erin. Gele slingers zonder lokstof, 
blauwe slingers met lokstof. Doel van de slingers is dat kevers hierin wegkruipen en 
gebruiken als schuilplaats. 
De slingers met lokstof bevatten inderdaad meer kevers dan zonder lokstof. De methode 
biedt perspectief, vooral voor signalering van kevers. Waarschijnlijk niet om alle kevers in 
een gewas weg te kunnen vangen. Alleen al het zoeken van kevers is extra uitdagend 
wanneer potten zijn afgestrooid, omdat kevers zich onder afstrooimiddelen verschuilen. 
Zodra ze licht zien, verschuilen ze zich ergens. 
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Ilex-struiken remmen zonder chemie 
Op een kwekerij met Ilex-struiken voor de snij zijn dronevluchten uitgevoerd: om beelden 
van bovenaf te krijgen, en verschillen te kunnen zien in hoogte en volume van de struiken. 
Aan de hand van die beelden is een groeikrachtkaart gemaakt van het perceel: rode vakjes 
duiden op een zwakkere groei dan groene vakjes (en in lege vakjes zijn geen planten 
gemeten). De drone vloog in 2022 over eenjarige struiken, in 2021 over tweejarigen. 
Als je met een tablet en groeikrachtkaart over het perceel loopt, zie je precies welke planten 
zwaarder zijn gegroeid. Vervolgens is het de bedoeling dat de kweker invloed kan uitoefenen 
op de besvorming zonder traditioneel te spuiten met Regalis, maar met precisie-
ondersnijden: welke struik wel/niet ondersnijden, met het mes recht of schuin de grond in? 
Precisie-ondersnijden wordt al toegepast in de fruitteelt. 
 

 
 
Biologische bestrijding wittevlieg 
Wittevlieg vormt een toenemend probleem in de afzet naar het Verenigd Koninkrijk: er geldt 
een nul-tolerantie voor de tabakswittevlieg (Bemisia tabaci). De gewone kaswittevlieg 
((Trialeurodes vaporariorum) wordt hier echter mee verward. 
Op een kwekerij (kasteelt Hedera) zijn in 2022 proeven uitgezet met biologische middelen 
tegen wittevlieg, als alternatief voor chemie: sluipwespen (Encarsia formosa) en BotaniGard 
(middel op basis van schimmel Beauvaria bassiana). 
In mei zijn de eerste sluipwespen uitgezet, maar daarmee bleek wittevlieg niet onder 
controle te houden. De kweker vermoedt dat wittevlieg reeds in de kas aanwezig moet zijn 
geweest op een restant partij planten; het insect komt niet van buitenaf want het 
uitgangsmateriaal voor de teelt is van een schoon bedrijf. Er is ook geen vlucht van 
wittevlieg geweest vanuit de omgeving. 
Uit de praktijkproeven volgen deze aandachtspunten voor 2023: 

• Uitgangsmateriaal preventief spuiten met BotaniGard; 
• Veel gele vangplaten ophangen om wittevlieg weg te vangen; 
• Sluipwespen uitzetten, pleksgewijs bijzetten van roofwantsen (Macrolophus) die ook 

nevenwerking heeft op spint; 
• Leverbaar materiaal spuiten met ERII (bio-middel), vooral bovenin gewas. Natuurlijke 

vijanden zitten veelal lager in gewas; 
• Bijsturen met Sivanto Prime. Hierbij is spuittechniek wel belangrijk om wittevlieg 

goed te raken. 
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Duurzame beheersing Cylindrocladium in Buxus 
Op een Buxus-kwekerij is in 2022 voor het eerst een biologisch spuitschema gehanteerd 
tegen Cylindrocladium. Is het mogelijk om de schimmel zoveel mogelijk biologisch onder 
controle te houden? Er is een mix van biologische preparaten toegepast, afgewisseld met 
een mix bladmeststoffen. Daarnaast is in mei Mirage toegepast, in juni en september 
bladzwavel, en in augustus Switch. 
De droge hete zomer was ongunstig voor Cylindrocladium. Chemisch ingrijpen was in de 
nazomer wel nodig, omdat er een hogere ziektedruk kwam als gevolg van natter weer. De 
schimmel kan toch ook biologisch worden bestreden, is de conclusie na afgelopen seizoen. 
 
Duurzame onkruidbestrijding in breed sortiment 
Op de onderzoekslocatie van Delphy zijn in juli en september demonstraties uitgevoerd met 
onkruidrobots Naïo Oz en Aigro Up. Dit biedt perspectief voor de inzetbaarheid op 
veengrond; kwekers denken hierover na voor het eigen bedrijf. Ze willen de robots graag 
voor langere tijd testen, maar daarvoor is aanpassing nodig aan het Boskoopse teeltsysteem 
en het brede sortiment. 
 

 
 
Begeleidend adviseur René van Tol: r.vantol@delphy.nl 
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Zundertse innovatiekring 
De Zundertse innovatiekring die is opgezet met Treeport Zundert en GroeiBalans, bestaat 
uit een tiental kwekers onder begeleiding van René van Gastel (GroeiBalans). Voorjaar 
2022 gaven zij aan twee onderwerpen te willen bekijken: lokaal geteelde vezels in 
potgrond, en efficiënter water geven middels druppelen. 
 
Het tweede onderwerp zal 2023 concreet worden aangepakt, met metingen op een 
demoperceel Fagus sylvatica: druppelirrigatie vergeleken met haspelberegening, en effecten 
op gewasgroei en gezondheid. Waterschap Brabantse Delta zal erbij betrokken zijn. De demo 
kon helaas niet starten in 2022 vanwege technische redenen. 
 
Lokaal geteelde veenalternatieven 
Het eerste onderwerp is april/mei 2022 concreet gestart met praktijkproeven binnen 
Treeport, op vier kwekerijen met vier verschillende gewassen in pot/container. Telkens 200-
250 proefplanten in veenvrije potgrond: 

1. Lauris nobilis: eenjarig plantgoed opgepot in C4. Potgrond: 20% Miscanthus, 10% 
wilg, 10% Tagetes, 10% champost en 50% compost. Vergeleken met gangbaar 
mengsel bestaand uit onder andere bark, kokosvezel, houtvezel; 

2. Agastache ‘Black Adder’: eenjarig plantgoed opgepot in C2. Potgrond: 10% 
Miscanthus (jong), 10% wilg, 15% lisdodde, 10% champost, 55% compost. Vergeleken 
met gangbaar mengsel bestaand uit witveen-fracties en houtvezel; 

3. Acer palmatum ‘Sangokaku’: plantgoed uit vollegrond opgepot in C4. Potgrond: 25% 
Miscanthus (jong), 10% wilg, 10% lisdodde, 5% champost, 45% compost en 5% 
digestaat. Vergeleken met gangbaar mengsel bestaand uit boomschors, 
zodenfracties, kokosvezel en Baltisch turf; 

4. Hydrangea macrophylla ‘Little’: beworteld stek opgepot in C2. Potgrond: 30% 
Miscanthus (jong), 10% wilg, 10% Tagetes, 10% champost en 40% compost. 
Vergeleken met gangbaar mengsel bestaand uit zodenturf, houtvezel en witveen. 

Gedurende het groeiseizoen zijn alle proefplanten gevolgd en vergeleken met gangbaar 
gekweekte planten. Er zijn visuele beoordelingen gedaan en diverse monsters van de 
potgrond genomen: fysisch, chemisch en biologisch. Ook zijn er plantsapmetingen verricht. 
 

 



Tussenstand innovatiekringen 2022 

 

6 

 
Proefresultaten 
Uit de praktijkproeven met de vier gewassen komen vergelijkbare resultaten naar voren: 

• pH en daarmee HCO3 (bicarbonaat) hoger, door teveel doorgemengde compost 
• kalium hoog in potgrond en in plantsap 
• calcium en magnesium hoger in potgrond, maar lager in plantsap 
• chloride in begin hoger in potgrond, maar lager in plantsap 
• zink, mangaan en borium hoger in potgrond, maar lager in plantsap 
• silicium iets hoger in potgrond en in plantsap 
• N totaal en zwavel hoger in plantsap, door mineralisatie van grondstoffen 
• fysisch minder; bevat veel mineralen, meer krimp, minder vocht en lucht 
• bacteriën iets hoger. Schimmels in begin lager en ééncelligen hoger, later gelijk. 

 
Aandachtspunten 
Uit de praktijkproeven volgen ook nog deze aandachtspunten: 

• pH verlagen: door vezels die lagere pH hebben. Hierdoor zullen spoorelementen 
beter worden opgenomen. Ook zal de biologie verbeteren; 

• minder compost doormengen: hierdoor zal het chloride-gehalte en de pH dalen. Er 
kan meer Miscanthus worden doorgemengd (heeft al een lagere pH), waardoor er 
ook meer lucht in de potgrond komt; 

• deel compost vervangen door veen, zodat de potgrond maximaal 15-20% compost 
bevat; 

• Tagetes niet meer doormengen: leidt tot ongewenste kieming op de pot. 
De kwekers zien graag voortzetting van de praktijkproeven, waarbij de potgrondmengsels 
zijn aangepast zoals hierboven genoemd. In 2023 zal ook blijken in hoeverre de 
doorgemengde vezels (met name Miscanthus) nutriënten bufferen zoals compost dat doet. 
 

 
 
Begeleidend adviseur René van Gastel: renevg@groeibalans.nl 
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Innovatiekring Horst a/d Maas 
De innovatiekring Horst a/d Maas die is opgezet met Boomteeltstudieclub Horst a/d Maas 
en Compas Agro, bestaat uit een tiental kwekers onder begeleiding van Has van Hal 
(Compas Agro). Voorjaar 2022 gaven zij aan onder andere alternatieve onkruidbeheersing 
in rozen en efficiënter water geven in de vollegrond te willen bekijken. 
 
Alternatieve onkruidbeheersing in rozen 
Kwekers willen in de tweejarige rozenteelt aan de slag met alternatieve onkruidbeheersing: 
anders dan traditioneel schoffelen en/of spuiten. In 2023 zijn verschillende alternatieven 
voor het eerst uitgeprobeerd op verschillende kwekerijen: 

• Vingerwieders met gps: deze combinatie blijkt goed toepasbaar. Doordat de 
vingerwieders laag bij de grond werken onder de oculaties, kunnen deze niet 
afbreken. De techniek bestrijdt enkel klein onkruid (tot 5 cm groot) en werkt niet 
onder vochtige omstandigheden; 

• Op een andere kwekerij is LvS Agricult (laag volume strooien) voor het eerst 
toegepast. De techniek is erkend als driftreducerend, wat positief is voor de rozen 
omdat dit een zacht gewas is met grotere kans op schade. Bij toepassing is gebleken 
dat het watergebruik zeer laag is: 50 l/ha (tegen 400 l/ha bij reguliere spuittechniek). 
De LvS-strooikoppen bevinden zich onder grote schijven. Deze kunnen de oculaties 
echter raken bij het uitlopen. Nauwkeurig rijden is dan noodzaak om gewasschade te 
voorkomen; dat is met gps goed uitvoerbaar. Ander nadeel van LvS is dat niet alle 
middelen er goed mee zijn toe te passen, of even goed te mengen zijn. LvS-techniek 
vraagt bovendien een grote investering; het moet wel betaalbaar zijn. 

• Een derde kwekerij heeft afgelopen seizoen blaastechniek (met compressor) ingezet 
tegen onkruid. Bij droog weer werkte dit goed; het onkruid kon worden weggeblazen 
tussen oculaties waar chemie niet is toe te passen. Hierdoor hoefde de kweker 
wezenlijk minder handmatig te schoffelen. Compressor verbruikt wel nodige energie; 
kweker ziet dit qua CO2-uitstoot niet als beste alternatief. Onkruid wegblazen lukt 
ook vrijwel niet als grond natter is. Weers- en bodemomstandigheden spelen dus 
belangrijke rollen in onkruidbeheersing. 

In 2023 zullen de mechanische technieken verder worden toegepast. De kwekers willen 
daarnaast ook nog (nieuwe) natuurlijke afdekmiddelen op de rijen uitproberen. 
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Autonoom schoffelen 
Autonoom onkruid beheersen staat verder in de belangstelling van kwekers. Afgelopen juli 
heeft Compas Agro met de nieuwste CIMAT-veldrobot voor het eerst in Nederland 
praktijktesten uitgevoerd. Deelnemers aan de innovatiekring waren erbij om de werking te 
bekijken en te bespreken.  
De CIMAT rijdt op gps-coördinaten en er kunnen drie werktuigen aan hangen: voorkant, 
midden en achterkant. De kwekers zien zeker toekomst in zo’n robot, maar ze verwachten 
dat het nog langer dan vijf jaar duurt voordat zo’n grotere robot inzetbaar is in de praktijk. 
Ze vragen zich bovendien af in hoeverre zo’n robot betaalbaar is. De CIMAT is nog niet 
volledig operationeel en kan nog niet zelfstandig draaien op een kopakker. Elders in de 
sector lopen al wel kleinere onkruidrobots in de praktijk, specifiek de Naïo Oz die ook de 
Boskoopse innovatiekring wil testen. 
 

 
 
Pelargonzuur beproefd tegen onkruid 
Als mogelijk alternatief voor glyfosaat in de rozenteelt heeft Compas Agro afgelopen seizoen 
een proef uitgevoerd met producten die pelargonzuur (organisch vetzuur) bevatten: 
Beloukha, Finalsan en Ultima, in verschillende concentraties en op verschillende tijdstippen, 
en in vergelijking met Roundup en geen behandeling.  
Eerder bleek al dat pelargonzuur goed werkt wanneer er nog dauw op het onkruid zit: de 
huidmondjes staan nog open en de waslaag is minimaal, waardoor onkruid week is. Dit is 
ook in de proef gebleken: Beloukha liet het beste resultaat zien na toepassing in de ochtend. 
Toevoegen van hulpstoffen zorgde niet voor een grotere brandwerking. Ultima liet in de 
proef ook een goed resultaat zien, maar toepassing kost €1.600/ha. Kostprijs Beloukha is 
€160/ha. Finalsan tot slot liet in de proef geen werking zien. 
De proefresultaten zijn met kwekers besproken op een bijeenkomst in september waar ook 
onder andere efficiënter watergeven middels druppelirrigatie aan bod kwam. 
 
Efficiënter watergeven in de vollegrond 
De eerste kwekers in regio Horst a/d Maas experimenteren met druppelirrigatie, of ze zijn in 
2022 hiermee gestart. Als alternatief voor haspelberegening in bijvoorbeeld jonge seringen. 
In de praktijk leven nog vragen over een goede afstemming van een druppelsysteem op een 
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teelt. Kan het systeem aangestuurd worden door een bodemvochtmeter? Wat zijn de 
mogelijkheden voor fertigatie? 
Daarnaast is het de bedoeling om het effect op de gewasgroei en -gezondheid te vergelijken 
met haspelberegening. Met druppelen blijft het gewas droog. Beregenen met haspel leidt 
tot een langere bladnatperiode, wat mogelijk tot schimmels kan leiden. 
Kwekers willen ook over de slangen heen kunnen schoffelen. 
Er zijn verschillende systemen aangelegd; kwekers willen ook graag weten wat de verschillen 
zijn qua investering, aansturing en toepassing. Vlak voor kerst hebben kwekers ervaringen 
uitgewisseld met de Opheusdense innovatiekring (zie elders in dit verslag). In 2023 is het de 
bedoeling dat zo’n uitwisseling ook met de Zundertse innovatiekring zal plaatsvinden. 
 

 
 
Andere onderwerpen 
Naast onkruidbeheersing en druppelirrigatie willen de betrokken kwekers ook nog drie 
andere onderwerpen onder de loep nemen: preventie bacterie-aantastingen, veenarme 
potgrond en remmen hortensia. Deze zullen in 2023 worden opgepakt. 
 
Begeleidend adviseur Has van Hal: hvanhal@compas-agro.nl 
 

  
 
 
 
 
 
 



Tussenstand innovatiekringen 2022 

 

10 

 

Opheusdense innovatiekring 
De Opheusdense innovatiekring die is opgezet met Tree Centre Opheusden en Compas 
Agro, sluit aan op een natuurinclusief project in de laanboomregio. Kwekers gaven in 
voorjaar 2022 aan vooral aandacht te willen geven aan duurzame onkruidbeheersing op 
kleigrond. 
 
In het project Natuurinclusief Betuws Boeren leren kwekers het toepassen van bijvoorbeeld 
bloemstroken voor nuttige insecten. De betreffende kwekers passen ook al druppelirrigatie 
bij laanbomen toe, al dan niet in combinatie met grasbanen. Praktijkervaringen met 
verschillende druppelsystemen zijn eind 2022, op een bijeenkomst in de laanboomregio, 
uitgewisseld met de innovatiekring Horst a/d Maas. Daar hebben kwekers in 2022 voor het 
eerst druppelslangen gelegd (veelal op zandgrond), als alternatief voor haspelberegening. 
 

 
 
De Opheusdense innovatiekring vindt duurzame onkruidbeheersing op kleigrond het meest 
uitdagend. Mechanisch lukt het steeds beter met de nieuwste innovaties, maar dan mag de 
kleigrond niet te hard zijn als gevolg van drogende omstandigheden. 
 
Perspectief innovaties met sensing? 
Op een bijeenkomst van de innovatiekring in juli, onder begeleiding van Stefan Even 
(Compas Agro), is afgesproken ook in te zetten op innovaties die zo min mogelijk middel 
gebruiken. Begin 2023 zullen enkele innovaties uit de landbouw en fruitteelt, waarbij sensing 
wordt gebruikt, worden gepresenteerd: waaronder boomdetectie van Müller-Elektronik en 
het systeem Weed-It. Bedoeling is om in de loop van 2023, als dat mogelijk is, demonstraties 
in het veld te organiseren. In hoeverre bieden ze perspectief voor de (laan)boomkwekerij? 
 
 
 
 



Tussenstand innovatiekringen 2022 

 

11 

 
 

 
 
Andere onderwerpen 
Naast onkruidbeheersing willen de betrokken kwekers ook nog bodemschimmels 
(Verticilium, Fusarium) verder oppakken. Dit zal begin 2023 gebeuren. 
 
Begeleidend adviseur Stefan Even: seven@compas-agro.nl 
 

   
 
 
Expertteam geïntegreerde onkruidbeheersing 
Binnen het landelijke LTO-praktijkprogramma zijn afgelopen jaar ook enige expertteams 
van start gegaan die land- en tuinbouwbrede onderwerpen aanpakken. Daaronder 
geïntegreerde onkruidbeheersing. 
 
Experts uit diverse gewassen (aardappelen, suikerbieten, cichorei, lelies en boomkwekerij), 
onderzoek en landbouwmechanisatie wisselen praktijkervaringen, knelpunten en technische 
ontwikkelingen uit rondom geïntegreerde onkruidbeheersing. Aanvankelijk was de focus 
mechanische onkruidbestrijding, maar naderhand werd duidelijk dat in de toekomst een 
integrale aanpak van onkruid in alle teelten essentieel is: mechanisch met juiste/nog betere 
afstelling van machines, met toegestane middelen en met aansturing door sensoren of 
camera’s zodat precisie-schoffelen en – spuiten nog beter in de praktijk mogelijk is. In een 
integrale aanpak gaat het ook om beheersing van onkruidpopulaties, zodat gewassen 
evengoed optimaal kunnen groeien en geen last hebben van onkruid. Op de beheersing zijn 
diverse factoren van invloed, zoals bemesting (wat en wanneer) en beregening. Alles hangt 
met elkaar samen. 
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Het expertteam bekijkt ook neveneffecten van bijvoorbeeld mechanische bestrijding op de 
CO2-uitstoot per werkgang, de biodiversiteit op het bedrijf (zoals akkervogels) en de bodem 
op zich (vruchtbaarheid en weerbaarheid). 
In 2023 is het expertteam van plan bijeenkomsten te organiseren voor telers in alle sectoren. 
Te beginnen in het voorjaar met een webinar over geïntegreerde onkruidbeheersing. 
Een ander expertteam bevindt zich in de opstartfase, over biostimulanten & biocontrol. In 
2023 is het de bedoeling om een expertteam over emissie te vormen. Dit alles met het oog 
op: sectoren kunnen van elkaar leren. 
 
Contact Arno Engels: arno@ltobomen.nl 
 
 

Andere pilots in de land- en tuinbouw 
De innovatiekringen in onze sector zijn onderdeel van het landelijke LTO-programma 
‘Weerbaarheid in de praktijk’. In diverse sectoren zijn in 2022 pilots gestart rond weerbaar 
telen en emissie minimaliseren. Met onderzoekers, adviseurs, boeren en tuinders. 
 
In 2022 zijn in totaal 13 pilots gestart in verschillende land- en tuinbouwsectoren, allen met 
ondersteuning van het Ministerie van LNV. 
In de glastuinbouw bijvoorbeeld is een pilot gestart met gewasgaas in potplanten: wat is het 
effect van gaas dat direct over potanthurium, potorchidee, potgerbera en poinsettia wordt 
gelegd, op de plaagdruk? Dat wordt onderzocht in de praktijk onder leiding van Delphy. 
In de bloembollenteelt is bijvoorbeeld een pilot gestart omtrent tulpenvelden en bloeiende 
akkerranden. Bloemranden bieden om meerdere redenen perspectief, maar telers twijfelen 
vanwege het risico op wortelonkruiden. 
De fruitteelt werkt bijvoorbeeld in een andere pilot aan het beter beschikbaar komen van 
innovatieve, driftreducerende technieken en maatregelen voor fruittelers. Velen hebben al 
fors geïnvesteerd, maar ook zij zullen verdere stappen moeten nemen richting ‘nagenoeg 
emissieloos’ in 2030. 
 

 


