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Introductie

Ir. Klaas Walraven (37), gehuwd; 3 kinderen

Gestart in Februari 2006 bij DLV  Delphy

Senior Adviseur/Manager Kennisontwikkeling Aardbeien

Internationaal werkgebied: focus op NL, UK, Ierland, 
Denemarken en Duitsland.



Internationaal werkgebied



Ontwikkelingen in Europa

Elsanta is nog altijd het hoofdras, maar voor hoelang?

Retailers in UK: EM Centenary

Retailer (AH/Bakker Barendrecht) in NL: Murano

Fruitmasters heeft naast Elsanta in de zomer de 
doordragers Favori en Furore

Greenery voert verschillende rassen door het jaar:
– Sonata; Elsanta; Opera, Jive en Arabelle; Elsanta; Sonata



EM Centenary



Ontwikkelingen in Europa

Retailers geven al voorkeur aan product uit de bedekte teelt 
(UK; NL; Danmark; Belgium; Germany?)

Tekort aan arbeidskrachten

Toename minimum loon (Germany, NL, UK?)

Brexit

Afname van inzet chemie: # active stoffen, % MRL



Ontwikkelingen in Europa



Nieuws uit Europa
Spain: Early strawberry production falls by 70%
In 2018, the early strawberry production has been reduced by 70% compared to the 
previous year due to the weather, which delayed the campaign by a month compared 
to 2017; however, this has not taken a toll on the fruit's quality, which remains similar 
to that of previous years.

This has been reported by UPA Huelva in a statement, in which it says that the province 
of Huelva has been affected by storms which have taken a toll on the campaign's 
normal development.

The strawberry cultivation process begins in nurseries of Castile-Leon in spring. The 
plants are later brought to Huelva's farms.

This season, the period when the so-called "Mother Plant" is usually planted 
coincided with a time of heavy rains in Castile-Leon, so the start was delayed. 
Moreover, some high temperatures have been recorded in October on farms in Huelva.

In conclusion, the plants that reached the greenhouses of the province of Huelva 
at the time of the planting were not yet as developed as expected, so the 
production is being affected.

Representatives of UPA Huelva say that everything should fall back to the usual 
schedule this month, as long as the weather conditions permit it.
In any case, they have stressed that, "in no case has the quality of the final product been 
affected."





Britse aardbeienteler breidt wereld netwerk 
uit voor jaarrond aanbod 

Chambers, een van de grootste onafhankelijke zachtfruittelers van het Verenigd Koninkrijk, 
gaat fors uitbreiden met het eigen netwerk van telers. Door de uitbreiding moet de 
onderneming in staat zijn om het hele jaar rond zachtfruit af te kunnen zetten. Het bedrijf 
levert onder andere aan een aantal van de grootste Britse supermarktketens. 

Chambers levert meer dan 90% van de eigen fruitopbrengst direct aan de klant. Chambers 
teelt op dit moment zacht- en steenfruit op 14 locaties in het Verenigd Koninkrijk. Buiten het 
Britse seizoen wordt het fruit geïmporteerd via een aantal telers van over de hele wereld, 
zodat het bedrijf een jaarrond aanbod heeft. Dit netwerk beslaat nu 17 landen, nadat het ten 
opzichte van vorig jaar is verdubbeld. Er wordt nu samengewerkt met telers in onder andere 
Mexico, Guatemala, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Egypte, Marokko, Roemenië, Servië, Polen, 
Oekraïne en een aantal nieuwe regio's zoals Zimbabwe en Kenia. 

 
 
Chambers specialiseert zich in frambozen, bramen, aardbeien, kersen sinds kort ook blauwe 
bessen. In de afgelopen vier jaar is onophoudelijk gewerkt aan het zoeken naar buitenlandse 
teeltpartners, die de visie van het bedrijf delen met betrekking tot kwaliteit en innovatie. 
 
 

16-10-2018



Artikelen uit nieuwsbrieven
Omar Ehab (Spica): "Wekelijkse aanvoer van 10.000 
dozen" 

"Prijzen vallen wat tegen bij start van 
kwalitatief sterk Egyptisch 
aardbeienseizoen" 
Tholen - Bij Spica BV gaat deze week het Egyptische aardbeienseizoen van start. De 
Egyptische producent met een warehouse op ABC Westland in Poeldijk verwacht de 
komende twee maanden wekelijks een aanvoer van zo'n 10.000 dozen. 

 

"We telen op een totaal areaal van 148 hectare aan aardbeien in Egypte. De teelt ziet er 
kwalitatief erg goed uit, alleen zijn de prijzen wat lager dan verwacht", vertelt Omar Ehab. 
"Momenteel zijn er alleen Nederlandse en Belgische kasaardbeien in de markt, maar in 
januari komt Spanje alweer op de markt." 

"Het prijsniveau voor de Egyptische aardbeien ligt aan het begin van het seizoen rond de 13-
15 euro, maar rond Kerst zullen we traditiegetrouw weer afdalen naar een niveau rond de 7-8 
euro", vertelt Omar."De ontvangers van onze prijslijst zullen we in de weken 49 en 50 een 
speciale kerstaanbieding doen." 

9-11-2018 21-10-2018 UC Davis to license strawberry in Europe, 
Mediterranean and South America 
A new University of California strawberry cultivar, UC9, is harvested in Prunevale, 
California. The goal of the breeding program is to develop new, commercially useful varieties 
of strawberry plants that have higher-quality berries, are less vulnerable to pests and diseases 
and can be grown more efficiently. 

 
 
The University of California has entered into a master agreement with Global Plant Genetics, 
based in Norfolk, England, for the sublicensing of new strawberry varieties in selected 
countries within Europe, the Mediterranean and South America. The agreement governs the 
commercialization of new varieties from the UC Davis Public Strawberry Breeding Program 
located at the University of California, Davis. 

GPG will work with UC Davis researchers, plant nurseries and fruit producers to test the 
commercial potential of new strawberry varieties in the specified territories. If the parties 
agree to move forward with commercialization of a variety in the covered territories, GPG 
will implement and manage the licensing of the varieties to growers for fruit production, 
distribution and eventual sale to consumers. This new arrangement will not impact the 
university’s current licensing program for the California strawberry industry. 



Impact van nieuws uit het buitenland

Nieuws 20 sep 2018 
Hogere straffen voor naalden in fruit
De Australische regering wil dat mensen die naalden in fruit stoppen, langer achter de tralies 
kunnen verdwijnen.
Premier Scott Morrison zet in op maximumstraffen van 15 jaar cel voor het ‘besmetten’ van 
voedsel en komt op korte termijn met nieuwe wetgeving om dat te regelen, bericht omroep 
ABC.

Omvang onduidelijk
Tot dusver zijn in 5 Australische deelstaten naainaalden aangetroffen in aardbeien. Minister 
Peter Dutton (Binnenlandse Zaken) zei dat ongeveer 100 mensen daar melding van hebben 
gemaakt, al zou het in sommige gevallen gaan om vals alarm of flauwe grappen.

Sabotaging our strawberries is sabotaging our farmers. It’s not right. It’s not on. It's a crime. 
pic.twitter.com/2B9TTg9JOf

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 19 september 2018 Grote belangen
De premier heeft degenen die naalden in fruit stoppen ‘lafaards genoemd die de 
werkgelegenheid van hun landgenoten in gevaar brengen. “Het is geen grap en ook niet 
grappig”, stelde hij. De regering heeft een beloning van 100.000 dollar (ruim € 62.000) in het 
vooruitzicht gesteld voor informatie over de dader of daders.

Jeroen Verheul
Redacteur

https://t.co/2B9TTg9JOf
https://twitter.com/ScottMorrisonMP/status/1042280700697706496?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.gfactueel.nl/Auteurs/Auteurs-GFA/Jeroen-Verheul/


Afzetvormen in Europa

Traditionele verkoop via de veiling: Grote, middel tot klein 
formaat bedrijven. Breng een product/ras naar de veiling 
en zien wel of er kopers zijn en voor welke prijs.



Afzetvormen in Europa

Afzet aan huis: eigen merk creërend bijv. Westlandse 
Aardbei of Kalter Aardbeien. Middelmaat tot klein formaat 
bedrijven.

Westlandseaardbei.nl Kalteraardbeien.nl



Afzetvormen in Europa

Direct beleveren ketens: grote teeltbedrijven via 
teeltvereniging direct aan winkelketen.

Direct beleveren aan een of meerdere winkelketens: 
Engels, Duits en Deens format al dan niet met vooraf 
vastgestelde seizoen prijzen voor ‘lokaal’ geteeld product. 
Vaak wordt winkelketen ook gevraagd of er interesse is in 
een nieuw ras voordat er een teelt van opgezet wordt.



Bedrijfsopvolging en -ontwikkeling

Familiebedrijven: generatie op generatie  gewoon telen

Transitie familiebedrijf naar BV met directieleden van 
buitenaf  telen en invoer van meer cijfermatig 
management

Investeerders  cijfermatig management met als gevolg 
flinke inperking van de vrijheid om te telen

De vollegrondsteler van vroeger is de glasteler van de 
toekomst



https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsjc7lxdzfAhURC-wKHXNoD-8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.boekwinkeltjes.nl%2Fb%2F182203299%2FGA-MEE-NAAR-BUITEN%2F&psig=AOvVaw2u5RAUBgrnIKsEB9AaGxt0&ust=1546980415010807


Bedankt voor uw aandacht!
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