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S Hoe belangrijk data ook 
zijn, groene vingers 
blijven nodig.

Marcel Dings
Oprichter Brookberries
Belfeld

Bij aardbeienteler Brookberries in Belfeld is het 
deze ochtend een vrolijke drukte. In de kantine 
stort een gemêleerd gezelschap zich op koffie 
en huisgemaakte gerechten. HAS-studenten zijn 
er bezig met hun onderzoek. Het zijn topdagen 
in het aardbeienseizoen. Marcel Dings richtte het 
bedrijf 20 jaar geleden op. Dings: “Werksfeer is 
voor mij belangrijk. Ik zie onze medewerkers graag 
met een smile de kas in gaan. Als ze zich prettig 
voelen presteren ze beter. Op onze personeels-

feesten draaien we Limburgse carnavalsschlagers 
maar ook Poolse en Roemeense muziek.  
Dat zorgt voor verbinding. We beseffen maar 
al te goed dat mensen ons kapitaal zijn”. 

Sinds 2008 heeft hij Brookberries met zijn 
compagnon Peter van den Eertwegh uitgebouwd 
tot een bedrijf van twintig hectaren waarvan 
vijf met groeilicht. Daardoor kan ‘jaarrond’ 
geteeld worden: ook in de wintermaanden en 

Als ondernemer kun je soms heel goed advies 
gebruiken. Over de start of groeimogelijkheden 
van jouw bedrijf. Over het versnellen van jouw 
innovatieve ontwikkeling. Over financiering. 
Een van de aspecten die bij onze adviesfunctie 
hoort, betreft het aanbieden van ondersteunings-
trajecten. Hiermee kunnen we jouw bedrijf laten 
groeien en bevorderen we innovatie.

Bij het verder groeien van jouw bedrijf - om te 
innoveren, te versnellen of om nieuwe markten 
aan te boren - kan het een slimme zet zijn om 
kennis en advies in te zetten om verder te komen. 
Misschien is het mogelijk de bedrijfsprocessen 
te verbeteren. Is er onderzoek nodig naar andere 
toepassingsmogelijkheden voor jouw product 
of dienst. Of is het nodig om jouw bedrijf beter 
aan te sluiten op nieuwe ontwikkelingen. In al 
dit soort situaties is LIOF de partij om jou 
verder te helpen. 

Voor onze focussectoren – industrie, logistiek 
en agrofood – hebben we drie trajecten om je 
bedrijf te laten groeien en innovatie te bevorderen: 
het adviesproject, het innovatieproject en het 
kennistraject. Elk traject is anders, maar in alle 
gevallen neemt LIOF een belangrijk deel van 
de kosten voor haar rekening. Deze compacte 
trajecten leveren frisse ideeën op en brengen 
strategische verbeteringen op gang. In het 
Kennistraject werken we met universiteiten en 
hogescholen samen waardoor wederzijdse 

contacten ontstaan en kennis uitwisseling wordt 
gestimuleerd. Het kan uit verschillende onder-
delen bestaan: het deelnemen aan masterclasses, 
toegepast onderzoek binnen jouw bedrijf en de 
implementatie van de aanbevelingen. 

Studenten in Limburg staan in het Kennistraject 
te trappelen om jou te helpen met nieuwe 
inzichten en ideeën. Ze kijken bijvoorbeeld 
kritisch naar de positionering en prijsstrategie 
van je business. Of, zoals in het interview 
hiernaast is te lezen, met het onderzoeken van 
gezonde stoffen in aardbeien bij teler Brookberries 
in Belfeld. Daar waren studenten van zowel de 
HAS, Universiteit Maastricht als Universiteit 
Wageningen betrokken om te onderzoeken welk 
belichtingstype de beste resultaten oplevert 
voor de groei en de smaak van de aardbei. 

→

“Ik vind het mooi dat ik mijn bijdrage kan leveren 
aan de agrofoodsector in het algemeen en de 
innovaties daarbinnen in het bijzonder.”

Frans Broeders
Sector developer agrofood
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 We wilden weten welke  
 effecten verschillende  
 lichttypen hebben op  
 inhoudsstoffen en smaak. 

Data zijn hot. Ze worden steeds belangrijker voor 
zowel het telen als vermarkten van producten. 
Maar het is ook best een issue om te bepalen 
van wie data eigenlijk zijn. Wanneer spreek je 
nog van kennisdelen en wanneer wordt het  
kopiëren? Daar zijn we wel kritischer in geworden. 
Wij, en dat geldt voor alle telers die aangesloten 
zijn bij Fossa Eugenia, gebruikten data altijd al, 
bijvoorbeeld door te plannen op basis van 
eerdere producties. Onze schaalgrootte verlangt 
in feite dat we meer met data werken om de 
productie te ondersteunen. Om nog specifieker 
te weten wanneer en in welke mate we water, 
temperatuur en voeding moeten brengen. 
Maar hoe nuttig deze ondersteuning ook is, de 
‘vent’ blijft leidend. Je zult nog steeds de kas in 
moeten en je groene vingers laten gelden.

De ervaring met LIOF is voor mij heel waardevol. 
We hadden het misschien ook zelf kunnen 
doen, maar de trajecten met LIOF werkten als 
een vliegwiel. Ze brengen partijen bij elkaar en 
stimuleren ondernemers om na te denken 
over de toekomst. De juiste begeleiding bij de 
ontwikkeling van de visie van je onderneming 
is een meerwaarde. Als je dat als bedrijf beseft 
ben je klaar voor zo’n kennistraject en vallen 
alle puzzelstukjes in elkaar.”
■

het vroege voorjaar. Telersvereniging Fossa 
Eugenia verzorgt de afzet. Op het gebied van de 
kasaardbei is Nederland veruit leidend. Met teelt 
onder LED-licht geldt Brookberries als pionier: 
er zijn wereldwijd geen andere projecten van 
deze omvang. Klantgericht werken en maatwerk 
zijn sleutelwoorden bij het bedrijf. Men kan hier 
tot ’s avonds bestellen. Vanuit het Westland 
zijn ze sneller in Engeland, maar naar Duitsland 
winnen wij al gauw een halve dag aan ‘versheid’. 

LIOF heeft ons jaren geleden als telers aange-
spoord meer samen te werken. Samenwerken aan 
de regiovisie voor een sterke glastuinbouw. 
In het verlengde daarvan is Brookberries met 
LIOF in twee kennistrajecten gestapt. Het eerste 
traject is een gezondheidsproject in samen-
werking met Universiteit Maastricht. We worden 
steeds ouder in ons deel van de wereld, en steeds 
meer mensen zijn bezig met gezondheid.  
Aardbeien en ander zacht fruit staan in de 
belangstelling. Maar gezondheidsclaims voor 
voedsel zijn lastig. Ik wilde weten welke gezonde 
stoffen er zitten in aardbeien. Het onderzoek 
liet zien dat voor ons de focus zou moeten liggen 
op vitamine C.” 

De tweede kennisvraag betreft big data. 
“Met de kennis uit het eerste traject wilden we 
onderzoeken welke verschillen we zien als we 
één ras onder drie verschillende lichtsoorten 
planten. Studenten van de HAS verzamelen nu 
data over smaak in verschillende fasen van de 
teelt. Dat doen ze zowel via smaakpanels als via 
een smaakmodel van Universiteit Wageningen. 
Daarnaast hebben ze in proefbakken gemeten 
hoeveel vruchten er hangen. Als telers weten 
we dat als er veel vruchten hangen, de smaak 
minder is. Om dit nu met data te kunnen onder-
bouwen worden de plantbelastingresultaten 
gecombineerd met de data uit de smaaktesten. 
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