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Sjoerd Beukers: “Met het warme weer vorig jaar hebben we een beetje neusrot gehad. Nu geven we iets minder kalium.”

Hoe pak je dat aan, de bemestingsstrate-

gie op een groot tomatenbedrijf? Dat 

hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te 

zijn, vindt Sjoerd Beukers van AgroCare 

in Middenmeer. Zijn leverancier van 

meststoffen neemt hem veel werk uit 

handen, door wekelijks een schema op 

te stellen. Finetunen doet hij zelf, nadat 

hij het gewas heeft beoordeeld. Twee 

weten meer dan één is hier van toepassing.

Geen drainwatersilo, maar een drainwaterbas-

sin en een rij voorraadvaten met stuk voor 

stuk een inhoud van 30 m3. Bij AgroCare in 

Middenmeer zijn watervoorziening en bemes-

ting de aorta en het kloppend hart van het 

bedrijf, dat zes afdelingen van ieder 9,6 ha 

tomaten aanstuurt. 

Hoe belangrijk dit is bleek in de zomer 

van 2018, toen het bedrijf te kampen had met 

watertekort. Wekenlang reden tankauto’s heen 

en weer tussen het IJsselmeer en het bedrijf om 

de gietwatervoorraad aan te vullen. “Gelukkig 

heeft de kwaliteit van dit water geen grote 

invloed gehad op de teelt en de kwaliteit van 

de vruchten”, vertelt Sjoerd Beukers, verant-

woordelijk voor water en bemesting van afde-

ling 1 en 4. Maar dat was slechts een incident. 

Vandaag gaat het over de aanpak om watergift 

en bemesting van een groot tomatenbedrijf te 

regelen en te sturen. 

Samenstelling voedingsschema
Henk van Gurp, bemestingsspecialist bij Van 

Iperen, schuift aan tafel om de bemestings-

strategie uit te leggen. Hij buigt zich wekelijks 

over de bemestingscijfers van het tomatenbe-

drijf en past schema’s aan. AgroCare heeft geko-

zen voor een werkwijze waarbij de leverancier 

van meststoffen is betrokken bij de samen-

stelling van het voedingsschema. “We hebben 

klanten die hun schema’s volledig zelf samen-

stellen. Hier is gekozen voor de optie waarbij 

dit gedeeltelijk is uitbesteed”, vertelt hij. “We 

willen onze klanten graag ondersteunen en 

ontzorgen.”

De bemestingsspecialist stelt schema’s samen 

voor alle vestigingen van AgroCare. Ook de 

vestiging in Tunesië valt hieronder, maar daar 

wordt nog gewerkt met vaste meststoffen.

Niet gecompliceerd
“We hebben hier zes afdelingen, met een 

variatie aan rassen van grove trostomaten tot 

specialties. In iedere afdeling staat een ander 

ras met een eigen voedingsrecept”, legt Beukers 

uit. Elke afdeling heeft een teeltmanager die 

verantwoordelijk is voor teelt en gewasbe-

scherming. Per twee afdelingen is een senior-

manager verantwoordelijk voor het eindresul-

taat, ieder met een eigen specialisme. Beukers 

heeft dus collega’s die hetzelfde werk doen 

– maar dan voor een andere afdeling – en kan 

daarmee sparren. 

“Ondanks de omvang van dit bedrijf is de 

bemesting niet gecompliceerd. Ieder ras 

heeft een specifieke behoefte aan meststof-

fen en die zijn bij ons bekend”, vertelt van 

Gurp.
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Bemestingsstrategie AgroCare loopt op rolletjes

‘ Bemesting volgens schema, we doen 
alleen wat kleine aanpassingen’
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AgroCare in Middenmeer heeft er 

voor gekozen om de meststoffenle-

verancier te betrekken bij het samen- 

stellen van de juiste voedingsoplos-

sing. Teeltmanager Sjoerd Beukers 

ontvangt wekelijks een nieuw schema 

en doet zelf de laatste aanpassingen. 

Gedurende de teelt wordt het recept 

zeven tot tien keer aangepast. De 

stand van het gewas, de plantbelas-

ting en de weersomstandigheden zijn 

van invloed op het advies. 
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Rekenprogramma
Uitgangspunt voor het voedingsschema is de 

kwaliteit van het gietwater en het drainwater-

monster dat een laboratorium iedere week 

analyseert. Deze cijfers gaan automatisch naar 

de meststoffenleverancier. Het meststoffen 

rekenprogramma houdt rekening met de 

samenstelling van het gietwater, het teeltre-

cept, de drainwateranalyse en het gewenste 

drainwaterpercentage en maakt vervolgens 

een nieuw schema.

Van Gurp controleert de uitkomst en doet 

eventueel wat aanpassingen. Dit schema stuurt 

hij vervolgens per e-mail naar Beukers. “Ik 

houd in het nieuwe schema rekening met de 

stand van het gewas, de plantbelasting en de 

weersomstandigheden”, legt hij uit. “De kalium- 

calcium verhouding is namelijk afhankelijk 

van de weersomstandigheden.”

Met de nieuwe cijfers in handen doet de 

teeltmanager nog wat laatste aanpassingen. 

De adviseur stuurt op afstand en komt niet in 

het gewas, hij wel. Het zijn minieme aanpas-

singen, legt hij uit. “Met het warme weer vorig 

jaar hebben we bijvoorbeeld een beetje neus- 

rot gehad. Achteraf hebben we iets te veel 

kalium gegeven. Dat doen we nu dus anders.”

Zeven tot tien schema’s
In het verleden bestond het teeltrecept uit 

drie delen; de startfase, de winter en de zomer. 

Van Gurp: “Inmiddels werken we met een 

schema van elk een paar weken. Voor een hele 

teelt resulteert dit in zeven tot tien verschil-

lende recepten.”

Voor een verandering van strategie is wel 

enige tijd nodig. De dagvoorraad voor één af- 

deling is 600 m3 en heeft een EC van 5,2. Beukers 

mengt deze vervolgens bij met regenwater uit 

het regenwaterbassin, de ondergrondse water- 

berging of van de osmose. De uiteindelijke EC 

waarmee hij druppelt laat hij afhangen van de 

instraling. Wil hij de samenstelling van de 

voedingsoplossing wijzigen, dan moet hij een 

halve week van tevoren zijn schema al aan- 

passen. 

Drainwaterbassin
Het drainwater van alle afdelingen wordt 

opgevangen in één bassin. Dat alleen al heeft 

de grootte van een flink regenwaterbassin op 

een gemiddeld tomatenbedrijf. Als het bassin 

voor 70% is gevuld, krijgt Beukers een signaal, 

zodat hij maatregelen kan treffen. Het mag 

immers niet overlopen. Hij houdt ook de 

kwaliteit van het drainwater in de gaten. Het 

moet bijvoorbeeld regelmatig worden aan- 

gezuurd om algengroei in het bassin te voor- 

komen. 

Het bedrijf heeft zojuist een onderhouds-

vriendelijke trilzeef aangeschaft om verontrei-

niging uit het drainwater te halen. Voor her- 

gebruik wordt het water ontsmet door middel 

van UV. 

Het verbruik van meststoffen is groot op 

teeltbedrijven van deze omvang. Alle voor-

raadvaten hebben niveaumeting, waarbij het 

gewenste bestelniveau kan worden ingesteld 

door de klant. Als dat niveau is bereikt, krijgt 

de afdeling planning van de toeleverancier 

een seintje dat er nieuwe meststoffen moeten 

worden geleverd. Via een speciale webomge-

ving kan de klant de niveaus van de tanks 

bekijken. Beukers moet alleen de vaten van 

de spoorelementen bijvullen, maar dat ge- 

beurt slechts eens in de paar maanden.

Extra veiligheid
Nieuw is de code die de chauffeurs moeten 

invoeren als zij een vat vullen. Van Gurp: 

“Onze chauffeurs weten goed wat ze doen en 

fouten komen nauwelijks voor. Maar bij grote 

teeltbedrijven komen soms chauffeurs recht- 

streeks vanuit fabrieken die ons grondstoffen 

leveren. Zij zijn niet altijd bekend met de 

tuinbouw. Dus hebben we een extra veilig-

heid ingebouwd.”

Nieuw is ook het webbased meststoffenreken-

programma dat de leverancier momenteel 

ontwikkelt. Voordeel ten opzichte van het 

huidige programma is dat zowel leverancier 

als klant hierin op elke gewenste plek kunnen 

inloggen. Van Gurp: “Zo kunnen we, indien 

gewenst, gemakkelijk met de klant meekijken 

en advies geven. Ze kunnen zelf hun uitge-

werkte bemestingsschema inzien, aanpassen 

en downloaden”. 

Samenvatting

Sjoerd Beukers en Henk van Gurp (rechts): “Ondanks de omvang van het bedrijf is de bemesting 

niet gecompliceerd.” 

Het drainwater van de zes afdelingen komt bij 

elkaar in één bassin.

Een trilzeef haalt vervuiling uit het drain- 

water.
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