
‘FEEDBACK VAN DE TELERS VOEGT 
VEEL TOE AAN ONZE EXPERTISE’

De gewasbeschermingsdagen van de Demokwekerij Westland in World Horti Center 
zijn een krachtig concept. Tijdens deze dagen worden handelspartijen, fabrikanten 
en telers samengebracht om kennis te delen over de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van gewasbescherming. Onderzoeker Jeroen Sanders maakt, samen met de 
handelspartijen Van Iperen, Brinkman en Horticoop, een programma. Daar zit een 
plenair gedeelte in, maar ook een tour langs een aantal proeven en onderzoeken in 
de kassen van de Demokwekerij Westland.
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Tuinen bij Demokwekerij Westland

- TUINEN BIJ… -
Geregeld maken we een rondje in het World 

Horti Center in Naaldwijk om te zien en te 

horen wat er speelt op gebied van tuinbouwon-

derzoek. In de rubriek ‘Tuinen bij…’ vertelt een 

onderzoeker of medewerker van Demokweke-

rij Westland in elke uitgave van KAS over een 

specifiek project. 

‘Gewasbescherming is een enorm 
breed onderwerp’, zegt de sportief 
ogende Sanders als we in de horecage-
legenheid in het World Horti Center 
zitten. ‘Het gaat om meer zaken dan 
alleen de middelen. Wat tegenwoordig 
speelt is de vergroening van het mid-
delenpakket, bijvoorbeeld. We zijn op 
zoek naar middelen waarbij de actieve 
stof een natuurlijke oorsprong heeft, 
zoals een schimmel, plantextract of 
bacterie. Gewasbescherming staat on-
der druk van de retail en overheid om 
groener te denken, dus over de moge-
lijkheden praten we de telers en afne-
mers van de fabrikanten graag bij.’

Binnen de gewasbescherming vindt 
momenteel een verschuiving van 
focus plaats. Waar voorheen voor-
namelijk aan symptoombestrijding 
werd gedaan, door pas te behande-
len als de ziekte of plaag toegeslagen 
heeft, is men nu veel meer op strate-
gisch niveau preventief bezig. ‘Telers 
gaan middelen afwisselen en preven-
tief inzetten’, verklaart Sanders. ‘Dat 
betekent meer investeren en vaker 
spuiten, maar ook nadenken over 
bijvoorbeeld bemesting. Nu er sprake 
is van nullozing, wil je niet overdose-
ren. Dat alles bij elkaar vereist betere 
analyses van de inzet van gewasbe-
scherming en daar praten we alle 
geïnteresseerden over bij tijdens de 
gewasbeschermingsdagen.’

Eén van de bijkomstigheden van het 
bezoeken van de gewasbeschermings-
dagen, is dat telers punten krijgen 
voor hun spuitlicentie. ‘Ja, dat is zeker 
een toegevoegde waarde’, zegt San-
ders lachend. ‘Maar we hebben ook 
telers die de punten niet meer nodig 
hebben. Die geven dat ook aan: de 
kennis die gedeeld wordt en de proe-
ven die bekeken kunnen worden zijn 

ook interessant zonder de punten 
voor de spuitlicentie. Daarnaast is er 
ook mogelijkheid tot netwerken, en 
onderschat ook het Chinese buffet 
niet dat we altijd neerzetten voor de 
bezoekers!’

Tijdens de afgelopen gewasbescher-
mingsdagen van oktober waren er 
zo’n driehonderd kwekers op bezoek. 
De reacties waren zeer positief. ‘Er 
gebeurt relatief veel gewasbescher-
mingsonderzoek bij ons en er is veel 
data over nieuwe pesticides, het is 
mooi om die kennis te delen met de 
bezoekers’, zegt Sanders. 

De gewasbeschermingsdagen vinden 
twee keer per jaar plaats. In sep-
tember voor de sierteelt en in april 
voor de groente. Elke handelspartij 
heeft haar eigen dag, waarbij samen 
met Jeroen Sanders het programma 
wordt opgesteld. Tijdens het plenai-
re gedeelte wordt de stand van zaken 
doorgenomen. Wat zijn de globale 
ontwikkelingen op het gebied van 
gewasbescherming, welke onderzoe-
ken lopen er, waar staan we als sector. 
Vervolgens is er ruimte voor de betref-
fende handelspartij om een onder-
werp uit te diepen met de bezoekers.

‘Daarna gaan we de kas in’, zegt 
Sanders, die zelf ook bij één van de 
onderzoeken in het onderzoekscen-
trum staat om uitleg te geven. ‘Er zijn 
minimaal acht onderwerpen, met tus-
sendoor het buffet. We proberen met 
de contactmomenten in de kas een 
zo divers mogelijk beeld te geven van 
de laatste onderzoeken op ons gebied. 
Als het kan, sturen we de groepen ook 
de kas in. Door een gewas te voelen, 
aanraken en van dichtbij te bekijken 
gaan de resultaten van een onderzoek 
veel meer leven voor een teler. Je kunt 
dan concreet laten zien wat zo’n proef 
precies doet met het gewas.’

‘Dat maakt het ook zo’n krachtig con-
cept’, vervolgt Sanders. ‘Doordat de 
groepen in de kas kleiner zijn, komt er 
ook veel meer feedback van de telers, 
specialisten en vertegenwoordigers. 
Niet alleen kunnen zij vragen hoe 
bepaalde ontwikkelingen toepasbaar 
zijn op hun specifieke situatie, maar 
hun kennis uit de dagelijkse praktijk 
voegt ook veel toe aan onze expertise. 
Dat directe contact tussen Demok-
wekerij Westland, handelspartijen en 
telers maakt het geheel sterker, dat is 
de kracht van de gewasbeschermings-
dagen.’
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