“Niet alleen de kwaliteit en hoeveelheid bloemen ligt bij ons hoger. Ook
als er iets aan de hand is met een veld, dan herstelt de natuur zich veel
sneller met Soiltech-producten”
Jaarlijks kweekt Aardbeienkwekerij Van Beerendonk op 12 ha ruim twee miljoen
aardbeivermeerderingsplanten, waarvan ongeveer 90% Elsanta; de overige 10% zijn nieuwe rassen. Het
grootste deel van de planten wordt verkocht aan collega aardbeienkwekers in binnen- en buitenland.
Van Beerendonk heeft aanvullend nog 4 ha productie-aardbeien op stellingen. Het bedrijf onderscheidt
zich van anderen door hun aandacht voor een gezonde bodem en goede, sterke planten. Hierbij wordt
het bedrijf al jaren ondersteund door Soiltech.
Gezonde planten vormen de basis voor sterke en
gezonde aardbeien. Familie Van Beerendonk
gebruikt natuurlijke producten om de planten nog
sterker te maken. Door sterkere planten zijn op hun
beurt weer minder bestrijdingsmiddelen nodig. Ook
bij de teelt op stellingen in de buitenlucht, waarmee
Theo van Beerendonk ooit als eerste begon, ligt het
bestrijdingsmiddelenverbruik laag en wordt er
bovendien geen onkruidbestrijding gebruikt. Sinds de
start van het gebruik van de producten van Soiltech,
is er volgens Theo van Beerendonk minder chemie
nodig dan daarvoor. De chemie die eventueel nog
wel toegepast moet worden, is overigens goed te
combineren met de producten van Soiltech.
Preventief in plaats van curatief
Niet alleen bij de kweek zelf ziet Theo het voordeel
van de Soiltech-producten: “We zien dat we veel
meer en ook betere kwaliteit bloemen hebben dan
collega bedrijven. Maar ook als er iets aan de hand is
geweest met een veld, herstelt de natuur zich veel
sneller met Soiltech-producten. Zo hebben we een
keer een probleem gehad met een
vermeerderingsveld waar om onduidelijke reden wat
lelijke plekken in zaten. Dit hebben we goed vlot
kunnen trekken met Mag-Life en Fast Fulvic”.

Maar alleen om te repareren moet je deze producten niet inzetten, vindt Theo: “Ik zoek het meer in
preventieve dan curatieve aanpak. Waar chemie bodemleven afbreekt, bouwen Soiltech-producten het
bodemleven op. Structureel en preventief gebruik levert daarom het meeste op”.

Kosten en kwaliteit
Of je aan het gebruik van deze producten en daardoor de vermindering van chemiegebruik ook geld
overhoudt ten opzichte van het oude systeem, is Theo niet zo in geïnteresseerd: “Je moet meerwaarde
willen creëren in je teelt. Je moet het beste willen kweken. Je moet het effect niet per se kunnen uitrekenen,
je moet het kunnen zíen. Ik zeg niet dat je er duurder mee uit bent, dat niet, maar het zou alleen niet zo
belangrijk moeten zijn. Het gekke is, dat niemand zich afvraagt wat het eigenlijk brengt als je een zak
kunstmest koopt. Maar ieder ander product wat te koop is, wordt ineens kritisch bekeken en wordt er op de
prijs gemopperd. Maar als kunstmest niks brengt, dan betaal je daarvoor toch juist helemaal te veel?”.
Producten
Van Beerendonk maakt binnen hun bemestingsplan gebruik van de volgende producten:
Bodembalansanalyse, Triple Ten, Shuttle Seven, Black Gold, Liquid Kelp, Mag-Life. Liquid Humus, Fytaforce
biofertiliser. Op de stellingen gebruikt Van Beerendonk standaard Dia-Life en Cal-Tech.
De kwekerij van de familie Van Beerendonk is EurepGAP gecertificeerd. Dit betekent dat ze voldoen aan de
internationale richtlijnen voor ‘Goede Agrarische Productie’ (GAP) van verse groenten en vers fruit. Voor
meer informatie over het bedrijf, zie www.aardbeienvanbeerendonk.nl.

