
bedrijf in IJsselmuiden loopt voorop met technologische ontwikkelingen 
Kommertelers Richard Juffer en Richard Wezenberg runnen teeltbedrijf Ambo Valentes  
 
 
Sinds dit jaar wordt teeltbedrijf Ambo Valentes volledig gerund door een jong duo: Richard Juffer en Richard 
Wezenberg. Die laatste erfde van zijn vader Harry niet alleen de groene vingers, maar ook de voorkeur voor Rijk 
Zwaan-rassen. "Het Rijk Zwaan-bloed ligt ons wel. Dat staat namelijk voor groeikracht en kwaliteit." 

 
Het bedrijf in IJsselmuiden is inmiddels 
5,5 hectare groot en een voorloper op 
gebied van technologische 
ontwikkelingen. Richard Juffer heeft er 
zo’n beetje een dagtaak aan, met 
onder meer een aardwarmteproject, 
een moderne verpakkingsrobot en in 
de gehele kas een vernevelings-
installatie. Die laatste draait nu al 5 
jaar. "Zeker in een hete zomer geeft 
het ons veel voordeel. En in 
tegenstelling tot daksproeiers hebben 
we er ook in de winter profijt van", 
vertelt Juffer. "Het is ideaal", bevestigt 
Wezenberg. "We kunnen de RV altijd 
op peil houden en het is een perfect 
middel om de stressmomenten weg te 
halen. Ik herinner me een keer dat het 
buiten 34 graden was en bij ons in de 
kas maar 30!" 

 
Prettig telen 
Omdat dit stuurmiddel juist bij de groeikrachtige Roxanna RZ veel voordeel oplevert, werd het ras in 2007 voor het 
eerst op grote schaal beproefd, in een kas die net bijgebouwd was. "Sindsdien is het een zekerheid voor de zomer, en 
nu we geen herfsttomaten meer telen ook voor de herfst", aldus Juffer. "In combinatie met die verneveling hebben 
we bij Roxanna een extra blad onder de draad, dat is pure winst!" 
  
Wezenberg, die zich grotendeels bezighoudt met de teelt, roemt ook de bewegingsvrijheid die het ras hem geeft. 
"Doordat hij zo makkelijk vruchten aanmaakt heb je als teler meer marge. Door meteen veel tempo te houden 
selecteert hij zelf de vruchten en heb je een constante productie. Natuurlijk kun je ook te hard gaan, maar daarom 
komt het bij Roxanna ook aan op je eigen groene vingers. Zo hebben we bijvoorbeeld geen last gehad van 
Mycosphaerella, door de verneveling gedoseerd in te zetten en te voorkomen dat het gewas natslaat. En hoewel 
Roxanna wat meer gewas geeft, hoeft dat niet tot meer arbeid te leiden. Daar kun je zelf op sturen." 
 
Hoewel hij dus veel in eigen handen heeft, hecht Wezenberg veel waarde aan een goede plant bij de start. "Die wil ik 
echt perfect hebben. Hoewel sommige collega’s ons voor gek verklaren, wil ik het liefst dat ze nog 10 centimeter 
boven een 50 centimeter stokje uitkomen. Dat kost misschien wat meer moeite met planten, maar dan heb ik wel de 
ideale uitgangspositie. Vanaf het begin kan ik dan knallen. De ervaring heeft inmiddels uitgewezen dat de overgang 
naar de ranken dan heel goed verloopt. Een extra voordeel van zijn groeikracht is trouwens dat hij beter bestand is 
tegen virusbesmetting. Daar lijkt hij makkelijker doorheen te groeien." 
 
Fluitend sorteren 
Ook de vrucht van Roxanna bevalt de ondernemers prima. "Ze zijn een tikkeltje minder zwaar dan die van het ras dat 
we hiervoor hadden. Maar je kunt ze beter van 420 gram hebben dan van 460 gram, dat levert toch evenveel op. 
Verder is ook de kwaliteit prima. Waar andere rassen nog wel eens wat gelig willen worden, blijft Roxanna mooi 
groen. Ook aan het einde van een teelt sta je daardoor nog fluitend aan de sorteerband." 
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