
Zentoo en Van Iperen werken met scoutprotocol

Samen naar schone 
teelt van chrysanten
Telersvereniging Zentoo en Van Iperen werken nauw samen aan de schone teelt van chrysanten. De 
partners hebben een scoutprotocol ontwikkeld, om ziekten en plagen in het gewas in een vroegtijdig 
stadium te signaleren en middelen effectief in te zetten. “We willen toe naar een systeemaanpak 
van een geïntegreerde teelt, zodat de chrysant optimaal kan groeien en bloeien.”
Tekst: Annemarie Gerbrandy, Fotografie: Glenn Mostert
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Telersvereniging Zentoo en Van Iperen werken al meer dan 
tien jaar samen, met als doel elkaar te versterken. De basis 
van de samenwerking lag destijds bij de wens van de telers 
om gezamenlijk de inkoop te verzorgen en de behoefte om 
zich verder duurzaam te ontwikkelen, vertelt Arjan van der 
Voort, operationeel directeur van Zentoo. “Van Iperen heeft 
de expertise in huis en de specialisten van het bedrijf kwa-
men al bij de leden van Zentoo op de tuin.” De samenwerking 
ging in 2015 over in een partnerschap voor drie jaar, een jaar 
later werd het scoutprotocol ontwikkeld. In 2018 is er een ver-
volg aan het partnerschap gegeven.

Intensief samenwerken
Het werk van de specialisten van Van Iperen bestond voor-
heen vooral uit het tellen van de vangplaten op de tuin. Zij 
kwamen daarbij niet verder dan het betonpad en stelden het 
advies samen met de kweker op aan de hand van wat er op 
de vangplaten werd geconstateerd. Vanuit Zentoo ontstond 
op een gegeven moment de behoefte aan intensiever con-
tact, om in een vroegtijdig stadium te anticiperen op ziekten 
en plagen. Van der Voort: “We kunnen een plaag beter voor 
zijn, dan dat we extra middelen en tijd moeten inzetten om 
schoon te worden. Daaruit is de gewasscouting ontstaan.”
Het scoutprogramma is niet van de ene op de andere dag ge-
realiseerd. Daar ging een intensief proces aan vooraf, waarin 
Van Iperen samen met de ondernemers op zoek ging naar de 
meest geschikte vorm voor een scoutprotocol, met als doel tot 
een hoogwaardig advies te komen, zegt technisch specialist 
gewasbescherming Guido Halbersma van Van Iperen. De ge-
wasscouting wordt door kwekers op de bedrijven zelf georga-
niseerd, de specialisten komen eens in de twee weken langs 
om de resultaten te bespreken. “Tijdens dit bezoek maken we 
tijd voor elkaar en creëren we diepgang, met als resultaat een 
goed technisch advies voor de ondernemers”, vertelt hij. “Het 
algehele doel is om schone bloemen te telen. Het middelen-
pakket verschraalt, daar liggen grote uitdagingen.” 

Eigen scout in de kas
Elk Zentoo-lid heeft een eigen opgeleide scout in de kas. Deze 
scout loopt door het gewas tot achter in de kas om de chry-
santen op ziekten en plagen te controleren, aldus teler Patrick 
Van Uffelen van Van Uffelen Flowers in Maasland en be-
stuurslid van Zentoo. Ook de vangplaten worden geteld. “We 
zijn van een lokale naar een totale scouting gegaan. We gaan 
heel gecontroleerd te werk. Als je het product elke week scout, 
heb je ook minder verrassingen. Onze tellingen worden op 
maandag ingevoerd, de specialist van Van Iperen weet dan 
precies wat de situatie is en of de strategie moet worden aan-
gepast.”
Van Iperen maakt een verslag van de scoutresultaten op de 
bedrijven van de Zentoo-leden. Vandaaruit wordt door de 

telersvereniging actie ondernomen naar een lid 
toe. Parallel hieraan is Van Iperen gestart met 
het digitaliseren van de gegevens in een databa-
se. Deze data zijn ook beschikbaar voor de Zen-
too-leden. Doel daarvan is dat de leden onderling 
tellingen kunnen vergelijken en dat Zentoo in-
zichtelijk heeft wat er in de kas gebeurt, zegt Ri-
chard van Spronsen, productmanager Sierteelt 
bij Van Iperen. “Door het partnerschap is deze 
data voor Zentoo beschikbaar. Heb je dat part-
nerschap niet, dan is het minder gemakkelijk om 
data uit te wisselen. Daarnaast kunnen we met 
behulp van de data het scoutprogramma verder 
professionaliseren.”
De kwekers zien steeds meer het belang van de 
scouting in, aldus Van der Voort. Vanuit Van Ipe-
ren zijn er twee vaste adviseurs die de Zentoo-le-
den begeleiden. Als er problemen zijn, wordt een 
lid door deze specialisten ondersteund en wordt 
er naar oplossingen gezocht. “We merken ook dat 
er behoefte is om van elkaar te leren”, zegt hij. 
“We hebben begin dit jaar een bijeenkomst ge-
houden, waarin we kennis en ervaringen hebben 
uitgewisseld met de scouts. Ook willen we het 
niveau van de scouts op één lijn brengen.” Van 
Spronsen vervolgt: “Zo’n bijeenkomst geeft aan 
dat het werk van de scouts belangrijk is en dat 
er waarde aan wordt gegeven. Het scouten in de 
kas is niet altijd gemakkelijk, omdat je voortdu-
rend door het gewas moet lopen. Het is daarom 
essentieel dat een scout beseft hoe belangrijk zijn 
werkzaamheden zijn.”

Geïntegreerde teelt
De chrysantenteelt staat de komende jaren 
voor grote uitdagingen: het middelenpakket 
verschraalt door de wet- en regelgeving en de 
markt vraag om schone bloemen. De partners 
willen toe naar een systeemaanpak van een 
geïntegreerde teelt, door biologie, biostimulan-
ten, chemie en bemesting zo goed mogelijk op 
elkaar af te stemmen, zodat de chrysant opti-
maal kan groeien en bloeien, aldus Halbersma. 
“De bloemen worden geteeld zonder het gebruik 
van breed werkende middelen. Dat betekent 
dat we op zoek moeten naar groenere gewasbe-
schermingsoplossingen voor de breed werkende 
neonicotinoïden. Op het vlak van bemesting en 
biostimulanten kunnen we flinke stappen ma-
ken om het gewas weerbaarder te maken tegen 
insecten. Maar niet alle ziekten en plagen zijn 

met biologische middelen aan te pakken. Het zijn 
allemaal puzzelstukjes in het systeem die een ge-
integreerde teelt vormgeven.”
De chrysantenteelt is een van de weinige grond-
gebonden teelten. De grond is een blackbox, weet 
teler Van Uffelen uit ervaring. “Elke locatie en elk 
korreltje is anders van structuur, daar reageren 
de chrysanten op. Er is een wereld te winnen om 
daar kennis van te krijgen. Daarnaast worden er 
elke dag nieuwe vakken geplant. We hebben in 
de kas met verschillende rassen in verschillende 
groeistadia te maken, daar moet je met je totale 
gewasbeschermingsaanpak een middenweg in 
vinden. Daar zijn nog veel slagen in te maken.”
Van Iperen ziet goede mogelijkheden voor preci-
sietuinbouw en digitalisering. Door sensoren in 
de kas te plaatsen, kan de groei van het gewas 
worden gevolgd en het klimaat daarop worden 
aangepast, geeft Van Spronsen als voorbeeld. 
“Dat zie je terug in de groei van de bloemen. We 
zien al goede resultaten met precisielandbouw, 
die expertise kan Van Iperen ook in de tuinbouw 
inzetten. Precisietuinbouw vraagt wel om een 
verandering in de mindset van de kweker: die 
twijfelt niet zo snel aan zijn groene vingers, maar 
zal dan moeten samenwerken met sensoren. 
Hoe doe je dat als koppige kweker?” Van Uffelen 
lacht: “Dat wordt inderdaad een uitdaging.”

Goede resultaten
Toch zien de leden van Zentoo al mooie resulta-
ten van het efficiënter inzetten van de biologie en 
chemische gewasbeschermingsmiddelen. De kos-
ten van de middelen op de bedrijven zijn sinds 
2015 door de gewasscouting minder hard geste-
gen, zegt Van der Voort. “De kweker zit er boven-
op. Hij ziet over het algemeen meer, waardoor hij 
ziekten en plagen voorblijft. In het begin was er 
wat weerstand tegen het scoutprotocol, omdat er 
extra werk bij komt, maar nu zien de onderne-
mers het nut ervan in. De leden zijn positief over 
de verandering die is ingezet.” 
Daarnaast wordt er veel minder product met 
kwaliteits-issues afgeleverd, besluit Van der 
Voort. “Zentoo verhandelt producten die niet aan 
de Zentoo-eisen voldoen onder het label Vista. 
De laatste jaren is het aandeel Zentoo gegroeid 
en het aandeel Vista gedaald. Dat zegt veel over 
de kwaliteitsslag die we al hebben gemaakt.”
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