
CLUB n Een groep bedrijven rondom de tuinbouw / de Club van 
100 /maakt zich samen sterk voor toegepast fundamenteel en 
strategisch onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw. Wie 
zijn ze en waarom doen zij mee? In deze editie: Eurofins Agro 
(Business Unit Horticulture)

Door Esdor van Elten

Ruim twee jaar geleden werd de 
Business Unit Horticulture van Eu-
rofins Agro lid van de Club van 100. 
Inmiddels heeft het bedrijf voor de 
tweede periode bijgetekend. “Het 
lidmaatschap levert ons kennis en 
nieuwe contacten op”, stelt Business 
Unit manager Theo Aanhane. “We 
willen de komende periode zelfs 
nog actiever worden in de club.”

UITGANGSPUNTEN CHECKEN
“Toen wij twee jaar geleden lid wer-
den was de Business Unit Horticul-
ture van Eurofins Agro nog relatief 
onbekend”, vertelt Aanhane. “Voor 
ons was deze stap belangrijk om 
te tonen dat we de glastuinbouw 
serieus nemen. Daarnaast wilden 
we graag ons netwerk uitbreiden.” 
Natuurlijk was en is Eurofins Agro 
ook op zoek naar kennis. Het bedrijf 
biedt analyses aan op allerlei gebied, 
waaronder de glastuinbouw.
“Dat doen we als voormalig onder-
deel van BLGG al meer dan 90 jaar”, 

legt Aanhane uit. “Onze glastuin-
bouwanalyses richten zich voor ca. 
70% op bemestingsonderzoek, ca. 
20% op de kwaliteit van substraten 
en 10% op plantgezondheid. Een 
van de projecten waarin Eurofins 
Agro actief heeft deelgenomen, is 
het onderzoek naar de Bemestings-
advies Basis. Dit model is inmiddels 
ruim 30 jaar geleden ontwikkeld. 
Maar was dit model nog wel valide, 
gezien de veranderingen die in de 
glastuinbouw. Van volle grond ging 
men naar substraat en er kwamen 
nieuwe technieken bij zoals geavan-
ceerde belichting. Wij wilden weten 
of de uitgangspunten waarop onze 
analyses zijn gebaseerd nog wel 
klopten. De enigszins verrassende 
uitkomst was dat de uitgangspun-
ten voor een optimale bemesting 
in basis nog steeds niet achterhaald 
zijn. Een plant op steenwol heeft de-
zelfde bemestingsbehoefte als in de 
volle grond. Het verschil zit hem in 
de groeisnelheid en hogere produc-
tie. Dit vraagt om hogere bemesting-
sniveaus, niet persé om andere ver-

houdingen tussen de nutriënten.” 
Als kennisintensief bedrijf doet Eu-
rofins Agro natuurlijk ook veel eigen 
onderzoek. “De samenwerking met 
de WUR zorgt ervoor dat er meer 
mogelijkheden zijn om diepgaan-
der onderzoek te doen. We zijn erg 
geïnteresseerd in het onderzoek 
naar weerbaarheid van planten in 
relatie tot het wortelmilieu. Derge-
lijk onderzoek kunnen wij zelf maar 
zeer beperkt uitvoeren. Samenwer-
king met de Club van 100 biedt ons 
dus verbreding en verdieping van 
onze onderzoeksmogelijkheden.”
ONDERZOEK VOOR DE TOEKOMST
Eurofins Agro wil de komende jaren 
actiever participeren in de Club van 
100. “Onze Business Unit Horticul-
ture staat inmiddels als een huis. 
We zijn voortdurend op zoek naar 
kennis en we hebben ook veel te bie-
den. We willen echt van toegevoegde 
waarde zijn bij het aanbrengen van 

nieuwe projecten en het beoorde-
len daarvan. We zijn ook bereid om 
(een deel van) onze kennis en data 
te delen. We willen onze bijdrage in 
de werkgroepen waarin wij nu zit-
ten continueren. En wat onderzoek 
betreft, blijven we ons de komende 
tijd onder andere richten op bo-
dem- en substraatbiologie in relatie 
tot plantgezondheid. Dat is heel re-
levant onderzoek, want daar weten 
we eigenlijk nog maar weinig van. 
Op dat gebied is er nog een wereld te 

winnen.”
Dit komt terug in het project Dag-
lichtloos Telen. Een ontwikkeling 
waarvan we verwachten dat die 
steeds belangrijker zal worden. 
Daarnaast zijn we ook erg geïnteres-
seerd in de gevolgen van emissieloos 
telen. Het monitoren van de kwali-
teit van de waterhuishouding. Onze 
klanten worden daar, door hún klan-
ten of door wetgeving, steeds meer 
mee geconfronteerd. We doen ook 
veel onderzoek voor keurmerken.

GROOT n Eurofins Agro is onderdeel van Eurofins Scientific, 
een grote speler op het gebied van data-analyse. Het bedrijf 
heeft haar hoofdkantoor in Brussel, en heeft 450 laboratoria 
over de hele wereld, waar in totaal ongeveer 50.000 mede-
werkers werken.

Binnen Eurofins is het laborato-
rium in Wageningen hét kennis- en 
innovatiecentrum voor glastuin-
bouw en agro analyses. Sinds 2017 
is Eurofins Agro opgesplitst in ver-
schillende business units op basis 
van onderscheidende sectoren; 
Horticulture, Agro en Mest.
Eurofins Agro heeft bijna honderd 
jaar ervaring met grond- en ge-
wasonderzoek. Er zijn bijna 250 

medewerkers en jaarlijks worden 
in Wageningen meer dan 500.000 
monsters geanalyseerd. Daarvan 
zijn ruim 150.000 monsters afkom-
stig uit de glastuinbouw. Dit aantal 
neemt jaarlijks toe.
 
JUISTE ANALYSE
Eurofins Agro heeft een landelijk 
dekkend netwerk van eigen, erva-
ren monsternemers. Zij zijn altijd 

dichtbij voor advies over de juiste 
analyse of om monsters te nemen.
De analyses van Eurofins Agro dra-
gen bij aan een optimale bemes-
ting, betrouwbare substraat kwali-
teit en een gezond gewas als basis 
voor een succesvolle teelt. Inzicht 

in de toestand van het substraat 
of het drainwater en in de aanwe-
zigheid van ziekten en plagen is 
daarvoor onmisbaar. Eurofins Agro 
levert dat inzicht door het leveren 
van betrouwbare analyse resulta-
ten. Bij de verslagen levert Euro-

fins Agro Horticulture op verzoek 
gewas specifieke streefwaarden en 
advies op maat. Voor monstername 
en analyse beschikt Eurofins Agro 
over een kwaliteitsmanagement-
systeem dat voldoet aan de interna-
tionale richtlijnNEN-EN-ISO 17025.
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“Kennis delen maakt ons sterker”
n Eurofins Agro: diep geworteld in de tuinbouw

Eurofins Agro: groeiend inzicht


