
LAVAKORRELS EN  
AARDWARMTE

Weet je wat ook helpt bij 
duurzaam telen? Een goede 
vloer. Een plant die in een 
plasje staat verzwakt en dan 
slaan ziektes toe. Dus kiezen 
telers vloeren waar het water 
beter wegloopt. Een onder-
grond van lavakorrels bijvoor-
beeld, zoals bij de hortensia’s 
van Robin. Die kan een bui 
van 70 millimeter aan zon-
der dat de planten met hun  
voeten in het water staan. 
Overtollig regenwater van-
gen telers op om in de kas 
opnieuw te gebruiken. 

De tuinbouw verwarmt al 
lang niet meer alleen met 
aardgas. Robin gebruikt voor 
de helft van zijn productie 

aardwarmte. Dat is gloeiend 
heet water van een paar kilo-
meter diepte uit de aardkorst.

MILJOENEN  
WORMPJES
Nuttige schimmels en dieren 
als roofmijten, sluipwespen 
en aaltjes helpen tegen 
plagen als trips en spint. “Die 
nestelen zich in de knoppen 
van de hortensia’s of aan de 
onderkant van een blad.  
Plekken waar chemische ge-
wasbeschermingsmiddelen 
niet kunnen komen.”

Zo’n biologische legermacht 
is niet kinderachtig. “Van 
aaltjes, dat zijn minieme 
wormpjes, gieten we er soms 
tientallen miljoenen per week 
over de potgrond. Het lijkt 

bizar, zulke hoeveelheden. 
Maar ze zijn nodig. Er moeten 
genoeg natuurlijke vijanden 
zijn om de vijand tegen te 
gaan. Roofmijten voeren we 
zelfs bij met speciale voeder-
mijten. Zo hebben we altijd 
een leger roofmijten paraat.”

Het overgrote deel van de 
tuinplantentelers in Neder-
land voert het keurmerk- 
certificaat MPS, een meetlat 
voor duurzame bedrijfs- 
voering. MPS A is voor  
de milieuvriendelijkste  
bedrijven. Dijk van Dijk  
voert dat certificaat.

GRATIS BEESTJES IN JE BLOEMEN
Wil je biologische bloemen en planten? Wees dan niet bang  
voor beestjes. Biologische bestrijding gebeurt met beestjes  
(natuurlijke vijanden). Dus kijk niet op van een sluipwesp of  
roofmijt in je biologische tuinplant. Krijg je er gratis bij. Wie weet 
ruimt hij je hele tuintje op.


