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Welkom bij
Delphy – Cor van Oers

Terugkijken en voortuitblikken

Wetenschappelijk directeur 
Johan Van Waes met pensioen -

Inhoud

Delphy – Cor van Oers
Veranderingen van de laatste 25 jaar
Veranderingen van binnen (trends in de sector)
Veranderingen van buiten 
Wat brengt dit voor de toekomst
Kanshebbers en belemmeringen: The Innovation
Garden as a melting pot

Delphy.

1990 start DLV => Dienst LandbouwVoorlichting
1998 DLV Adviesgroep NV
2005 MBO, Opsplitsing DLV. DLV Plant 
zelfstandig.
Advies, eigen onderzoek, internationalisering.
2013 overname PTC+, GreenQ.
2016 DLV Plant => Delphy

240 medewerkers, 170 NL, 70 buitenland
Alle plantaardige sectoren.
Kennis ontwikkelen en kennis implementeren.
75% omzet Advies, 25 % omzet onderzoek 
RenD)
Nederland, België, UK, Spanje, Denemarken, 
Rusland, Costa Rica, Japan, China, Turkije, 
Ethiopië, Kenia, Zuid-Afrika.

Delphy 2019: de feiten

Worldwide Expertise for Food & Flowers
Kennis Ontwikkelen
Kennis Implementeren
Onafhankelijk en deskundig

Delphy: De Kern
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Kennisontwikkeling op eigen praktijklocaties.
Actuele kennis en inzichten alle plantaardige 
sectoren.
Ontwikkelen nieuwe teeltconcepten
Ontwikkelen ICT tools advies op afstand.
Kennis importeren via internationale vestigingen
Onderlinge kennisdeling

Kennis Ontwikkeling

Adviseren aan ondernemers en ketenpartijen.
Het implementeren van teeltconcepten
Verzorgen van (maatwerk) trainingen
Ontwikkelen en uitvoeren van turn key projecten
Verantwoordelijkheid nemen bij operationeel 
management

Kennis Implementatie

9

Cor van Oers, wie ben ik?

West Brabant

Plantenteelt (HAS)
Didactiek en padagogiek (Stoas)
Management
MBA  (Nyenrode Business University)

Werkgebied

Zuid West Nederland
Akkerbouw en vollegrondsgroente

Innovatie: smart farming, bodem en water, 
biobased economy en nieuwe ketens

Internationaal (Oost Afrika, Oost Europa en Azië)

Verandering

Landbouw is altijd in transitie geweest.

De stappen zijn groot geweest maar de stappen 
voor ons misschien nog wel groter.

Voorspellen is moeilijk, zeker als het om de 
toekomst gaat.
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Vroeger was alles beter……

Van werkpaard naar tractor

Van werkpaard naar tractor

Ploegen toen en nu

Ploegen toen en nu
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Gewasbescherming toen en nu

Gewasbescherming toen en nu

Aardappelen poten toen en nu

Aardappelen poten toen en nu

Dorsen met vlegels en een maaidorser van nu

Dorsen met vlegels en een maaidorser van nu
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Van 1 rijig bietenrooier naar 6 rijige 
bunkerrooier nu

Van 1 rijig bietenrooier naar 6 rijige 
bunkerrooier nu

2 rijige aardappelrooier toen 
En 4 rijige bunkerrooier nu

2 rijige aardappelrooier toen 
En 4 rijige bunkerrooier nu

Verwerkt eindproducten brood

Maar ook veranderingen verderop in 
de keten……..
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1. Sterke groei in zgn eenpersoonhuishoudens
2. Stress in gezinnen met kinderen
3. Babyboomers - vergrijzing
4. New Europeans (allochtonen)

…………….veranderd ‘eet’ gedrag…

Veranderingen van buiten…..

Eenpersoonhuishoudens Nederland

Nu 3,1 miljoen

Prognose : 3,5 miljoen

Steeds meer ‘single portions’ als maaltijd
(gemengde salades, etc)

Afzet trends, groeit de markt?

Meer consumenten maar….

Horeca en speciaalzaak verliezen terrein.

Supermarkt grote winnaar?

Vooral: gemak wint

Gemak

Marktgroei door waarde groei

Consumentenprijs ijssla

Ijsbergslag, bol  € 0,35 /kg.

Verpakt in zak, gesneden,  € 4,40/kg
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Consumententrends

1. Meer genieten
2. Meer gemak
3. Meer gezondheid
4. Goed gedrag
5. Meer authenticiteit
6. Branding.
7. Luxe goedkoper maar breder wegzetten.

Afzet keten 

Formules ca 25

Supermarkten 4500

Shoppers 7.000.000

Consumenten 17 miljoen

Leveranciers 
1500

Halffabrikanten
6500

Boer en tuinder 90.000

INKOPERS : 5

Nog iets……klimaatverandering

Temperatuur (rapport KNMI)

De temperatuur blijft stijgen
Vaker zachte winters en hete zomers
Vaker extreem hoge temperaturen, ook ‘s 
nachts
Extremen worden extremer

Klimaatverandering

Neerslag

In de winter:
– neemt de neerslag toe
– neemt de extreme neerslag toe
In de zomer:
– extreme buien worden zwaarder
– vaker extreme buien
– hagel en onweer worden heviger
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Nieuwe kansen ??

Stijgende vraag naar ruwe materialen
Tevens stijgende prijs
Bewustzijn dat afhankelijkheid van bepaalde
landen moet verminderen
CO2 belasting?
Bedrijven met duurzaamheid als strategie
Vraag naar biobased producten
Gezondheid en gemak als trend

Nieuwe kansen voor oude en nieuwe gewassen

Afnemend aantal ondernemers
Schaalvergroting
Onzekerheid Eu beleid (GLB)
Onzekerheid afzet (macht)
Digitalisering/robotisering
Versnippering onderzoek

Veranderingen van binnen de sector:

Veranderingen van buiten

Klimaatverandering en gevolgen daarvan
Sterke toename eenpersoonshuishoudens
Vergrijzing
Andere culturen
Veranderende eetgewoontes
Eten overal te verkrijgen

Sterke trends; gezondheid (heath) en gemak 
(convience)

Nieuwe teelten

sinds 2014

Bijna 100 gewassen
Exploratief en verdiepend

Van teelt naar business case

Zonder teelt geen afzet
Zonder afzet geen teelt

Thema’s 

Voedsel
Eiwit
Voedseladditieven (o.a. vetzuren)
Groene gewasbescherming
Bouwmaterialen
Natuurlijke kleurstoffen
Cosmetica
Rubbervervanging
….
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Natuurlijke kleurstoffen

• Redesa (wouw)
• Isatis tictoria (Wede)
• Rubia tinctorum
(meekrap – madder)

Vetzuren

• Bekende gewassen: lijnzaad, olievlas, 
• Minder bekende: deder, crambe, borage
• Hele nieuwkomers: judaspenning, luciferplantje.

Natuurlijke biociden

• Insecten
• Aaltjes
• Fungiciden

• Brandnetel
• Bijvoet
• Boerenwormkruid

Bouwmaterialen, laaghangend
fruit?

Toepassingen als

- isolatie
- biopolymeren
- constructie
-

52
/5

Hennep

53
/5

Miscanthus

Constructie
papier
?

54
/5
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De Biobased Innovation Garden: 100 
gewassen….

Hoe kom je tot een business case

Kunnen we het telen?
Kan ik het verwerken of raffineren?
Waar is plaats in de markt? (quality-specs….)
Kansen aan twee kanten (producer and buyer)

 Wie is de ketenregisseur?
 Hoe overtuig je deze en de schakels?

Ketenregisseur…

Push and pull

Bouwmaterialen: architect of afnemer

En dus niet: aannemer (consument…??)

57

Enkele voorbeelden…

Meekrap als batterij
Paardenbloem voor rubber
Yacon
Zoete bataat

En nog…

SWOT en is er een driver?

Gewas teelt markt remarks driver

sorghum ++ +++ ?

hennep +++ +++ bouw ja

yacon + ++ niche ?

meekrap ++ +++ toekomst ?

zoete bataat +++ ++++ Gemak ? ?

Etcetera…

Bouwmaterialen, succes story?

Grote vraag naar biobased huisjes
Recretie in natuurlijke omgeving met natuurlijke 
materialen.

Driver: recreatie sector
Driver: regionale overheid

Knelpunt: vergunningen maar te overwinnen
(grote) kansen miscanthus, hennep, vlas
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Zoete bataat, succes story?

Sinds 2010, groeiende import.

Stijgende consumptie

Inlands product lastig in schap te krijgen.
Conflict met convience trend?!

Afsluitend

De huidige trends zetten door.
Sector moet daar mee om leren gaan.
Bedreigingen zijn ook kansen.
Teelt is vaak onder de knie te krijgen.
Afzet/ marktcreatie is een complexere zaak.
Kennis ontwikkeling is de motor voor succes

dank u en tot ziens in de:

www.biobasedgarden.nl


