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ADVISEUR

35
JAAR

Onafhankelijk
adviseur
"25% biologische vollegrondsgroente in Nederland dat kan niet" Jos van
Hamont van Delphy neemt afscheid als adviseur en geeft een doorkijk naar
de toekomst van de vollegrondsgroentebedrijven. Van Hamont is meer
dan 35 jaar voorlichter geweest en daarbij heeft hij het grootste deel in de
vollegrondsgroentegewasen rond gelopen de laatste jaren aangevuld met
zachtfruit adviezen.

Snelwerkend
contactmiddel
voor de biologische
bestrijding van
insecten

Bescherming door
wortelkolonisatie
De biologische
oplossing tegen
bodemschimmels

Voor meer informatie over Flipper,
bezoek agro.bayer.nl of vraag ernaar
bij uw lokale distributeur en/of adviseur.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Voor meer informatie over Serenade
en andere biologicals: agro.bayer.nl
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

35 jaar betekent dat veel ontwikkelingen langs Van
Hamont zijn gegaan. En dat betekent dat Van Hamont bij veel ontwikkelingen betrokken is geweest.

Schutting
Eén daarvan is de ontwikkeling van de biologische
teelt. Een fantastische ontwikkeling waar Van
Hamont binnen Delphy de ruimte heeft genomen
om samen met een paar collega's een gespecialiseerde adviesdienst voor de bioteelt op te zetten.
"De bioteelt is meer dan een marktvraag" aldus
Van Hamont. "de bioteelt is terugvallen op vakmanschap waarbij kennis en inzicht in plantengroei en
bodemvruchtbaarheid heel noodzakelijk zijn om
problemen te voorkomen." En er is veel te ontwikkelen en te adviseren in de bioteelt." Daarbij mogen
de gangbare telers en biotelers veel bij elkaar over
de schutting kijken dan ze nu doen." Maar 25%
biologisch zoals in de Europese Green deal wordt
verwoord, lukt niet, hooguit met een enkel gewas
is het haalbaar. De risico's van misoogsten zijn te
groot, waardoor de opbrengstprijs hoger moet zijn
dan de gangbare prijs. En de markt accepteert het
niet. We zitten nu al regelmatig in situaties waarbij
er teveel biologisch product wordt aangeboden en
er in de markt geen ruimte is voor een overaanbod.
Los van of er een reële prijs betaald wordt.

Neutraal
Een nuchtere constatering die past bij de ervaring

van Van Hamont. In de 35 jaar heeft hij de advisering zien veranderen van een overheidsdienst als
onderdeel van het ministerie van landbouw naar
een volledig private activiteit met commerciële
slagkracht. Van Hamont heeft zelf altijd aan de
private kant van de voorlichting gezeten. Dat is een
meer neutrale rol in het belang van de teler. In de
tijd dat voorlichting een overheidsdienst was, was
het advies weliswaar vrij van commerciële belangen
maar de boodschap die verteld werd was wel een
boodschap van het ministerie en moest passen in de
beleidsdoelen van het ministerie. De boodschap van
25% biologisch van de overheid wordt nu getoetst
aan de markt. Dat geldt ook voor kringlooplandbouw en duurzaamheid. Visies vanuit de overheid
worden nooit echt in de praktijk geïmplementeerd,
pas als de markt vraagt om Planet Proof, maken de
telers echte keuzes. En er komt een moment dat
er een volgende stap gemaakt wordt Planet Proof
of een ander kader. De markt vraagt en de teler
levert. Als het mogelijk is.

Ingewikkeld
De rol van adviseur is in die 35 jaar veranderd.
waarbij in het verleden op een groentekratje met
een mok koffie de adviezen werden besproken.
Nu is de adviesrol veel meer strategisch van aard.
Meedenken over teeltplannen, teeltsystemen en
keuzes in de bedrijfsvoering zijn de standaard taken
van de moderne adviseur. De bedrijven zijn ook
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ingewikkelder geworden het gaat niet meer alleen
om de teelt maar ook om de afzet, het personeel
en de verwerking. Dat betekent overigens niet dat
de teelt-technische aspecten minder belangrijk zijn
geworden. Integendeel schetst Van Hamont: de
focus op de bodemprocessen en het inzicht in de interne ontwikkeling van de plant krijgen steeds meer
nadruk. De huidige teelt is een teelt van inzicht en
beheersing van de omgeving waarbij de omgeving
moet kloppen om een optimaal teeltrendement te
krijgen. Fouten kunnen niet meer dus telen op een
perceel dat niet helemaal goed is, betekent een te
groot risico. Daarbij is er veel meer data en worden
beslissingen en adviezen veel meer dan ooit gebaseerd op gegevens.

Branchevreemd
De bedrijven krijgen een andere focus maar ook
een andere structuur. Op verschillende bedrijven
zijn externe financiers en worden externe managers aangesteld. Daarmee veranderde de rol van
tuinder naar eigenaar en beheerder en worden
taken gedelegeerd aan verantwoordelijke mensen. Deze komen niet noodzakelijk uit de agrarische sector maar hebben soms een financiële
achtergrond en soms een logistieke achtergrond.
Deze branche vreemde mensen zorgen voor een
rationele kijk op de bedrijven waardoor bedrijven professioneler worden en kwalitatief kunnen
groeien.

MEER INFORMATIE OP WWW.HOLLANDFYTO.NL

Telen met Toekomst
Op de vraag wat de mooiste periode was in 35 jaar
advies heeft Van Hamont een uitgesproken antwoord. "De tijd met Telen met Toekomst" Dit was
een programma van LNV dat 10 jaar heeft geduurd
waarbij praktijk, voorlichting en onderzoek de ruimte
hadden om te experimenteren naar eigen goeddunken. Zonder voor iedere activiteit een projectplan
te schrijven en een vooraf vastgestelde doelstelling
te formuleren. Dat gaf de ruimte om onrijpe ideen
vanuit de praktijk maar ook vanuit voorlichting en
onderzoek op te starten en te zien hoever het idee
tot resultaat kon worden gebracht. Die werkwijzen
is praktisch maar past in de huidige financieringsstructuur niet meer. De huidige structuur is vooral
gebaseerd op procedures waarbij verantwoording afgelegd wordt over een projectplan waarin resultaten
vooraf gedefinieerd moeten worden. De Telen met
Toekomst aanpak was veel pragmatischer en ging uit
van vertrouwen op basis van de aanwezige energie.
Naar de toekomst ziet Van Hamont de focus op
teeltechniek alleen maar toenemen. Daarbij is
inzicht in plantfysiologie van groot belang en is er
nog veel onduidelijk over de invloed van omgevingsfactoren. Data wordt de basis voor beslissingen.
Kennisontwikkeling blijft de basis voor gezonde
bedrijven. Daar horen adviseurs bij maar vooral een
houding waarin gezamenlijk naar nieuwe mogelijkheden worden gezocht.

Specialist in machines en systemen
voor het verwerken van witlof
Bunkers
Kistentransport
Stapelaars
Snijmachines
Robothandling
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