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Ook is Adriaan Intern Transport 
actief in de koop en verkoop van 
onderstaande producten:

•   4 wiel elektrotransportwagens 
nieuw/gebruikt

•   3 wiel elektrotrekkers 
nieuw/gebruikt

•   2 wiel Caravan elektrotrekkers 
nieuw/gebruikt

•   Prins ruwterrein vorkheftruck 
nieuw/gebruikt

•   Golfwagens
•   Veeg/zuigmachines
•   Mini-graafmachines
•  Shovels/knikladers
•   Nieuwe banden en onderdelen 

voor Hawe elektrowagens
•  Nieuwe accu’s en laders

WWW.ADRIAANINTERNTRANSPORT.NL

Adriaan Intern Transport is vooral actief 

in de agrarische sector en is uw partner 

in onderhoud en in- en verkoop van 

uw Hawe electrowagens en Hawe

 electrotrekkers.

ONS AANBOD

In- en 
verkoop  

van intern 
transport

Heeft u vragen of wilt u langskomen? 

Bel dan eerst even voor een afspraak 

of vul het contact formulier in.

De ontwikkelingen richting vergroening gaan 
de laatste jaren in razend tempo. We zullen ons 
erop moeten instellen dat we stapje voor stapje 
terug moeten met het gebruik van chemische 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Maar zijn 
we hier al klaar voor? Afwijken van een gang-
baar patroon is niet altijd makkelijk, maar in 
de praktijk zien we dat er met wat bereidheid 
en innovatiewil snel stappen gezet kunnen 
worden.

Hierbij kunnen we de link leggen met bijvoor-
beeld fossiele brandstoffen. Deze waren enkele 
decennia terug niet weg te denken uit de maat-
schappij, maar sinds de komst van rendabele 
zonnepanelen is er een omslag te zien. Ook  
hier waren het eerst de green-minded wereld-
verbeteraars die de stap naar groene energie 
durfden te zetten. Nu we zien dat zelf energie 
opwekken geen kostenpost is, maar ons zelfs 
een forse besparing oplevert, is de bereidheid 
om over te stappen groot.

Als teeltadviseur bij Plant Health Cure kom ik 
bij veel bedrijven in de boom- en vasteplanten-
teelt. De interesse in vergroening is veelal wel 

aanwezig, maar men ervaart vaak een drempel 
om de eerste stap te zetten. Het valt op dat de 
bereidheid om die eerste stap te zetten vele 
malen groter is wanneer problemen met de 
huidige werkwijze niet meer op te lossen zijn, 
bijvoorbeeld vanwege een vervallen toelating 
of strenge etiketrestricties.

Ook voor teelten waarbij we nog volop vooruit 
kunnen met de huidige werkwijze, geef ik het 
advies om tijdig om te schakelen. Nu kan er 
nog op relatief kleine schaal geëxperimenteerd 
worden en kunnen behaalde successen met 
kleine stappen in de praktijk verder worden  
uitgerold. Deze fase kunnen we gebruiken  
zonder al volledig te hoeven overschakelen. 
Want wanneer dat cold turkey gebeurt, kunnen 
de gevolgen lastig te overzien zijn.

Nu we na een uitdagende zomer weer volop in 
het afleverseizoen zitten en vooruitkijken naar 
het volgende groeiseizoen, is het tijd om na te 
denken over de teeltuitdagingen waarvoor we 
staan: weersextremen, aanscherpende regel-
geving, groeiende maatschappelijke weerstand 
en daarmee samenhangend de gemene deler: 

een kwalitatief hoogwaardig en salderend 
gewas telen ondanks deze uitdagingen. Verlies 
hierbij het uitgangspunt niet uit het oog: de 
basis voor wortel- en plantweerbaarheid is 
altijd een weerbare bodem of een weerbaar 
substraat.

Het zetten van de eerste stap is het moeilijkst. 
Maar wees gerust: u staat er niet alleen voor.  
Er is de laatste jaren in de praktijk veel ervaring 
en kennis opgedaan in verschillende teelten en 
gewassen. Stap wel op tijd in om voorbereid te 
zijn op de veranderingen die we allemaal zien 
aankomen. Dit maakt uw bedrijf ‘toekomst-
proof’!

Stefan Even is teeltadviseur bij Plant Health Cure. 
Voor contact: s.even@phc.eu of 0653270424
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