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Basiskennis 



Onderdelen van de Plant 



In het voorjaar (maart of april, afhankelijk van het weer) beginnen de druivenscheuten met uitlopen. Door hoge worteldruk 
worden zelfs druppeltjes water uit de bladranden geperst. Dit proces heet guttatie. (Dit is geen dauw !).  
In dit stadium mag u de takken beslist niet snoeien, want dan zou de plant kunnen doodbloeden.  Pas als de plant 
volgroeide bladeren heeft, is het gevaar voor ‘doodbloeden’ geweken.  

Guttatie 
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Druif loopt vrij makkelijk opnieuw uit vanuit de okselknoppen. Zelfs vanuit de basis van een gestel, uit ‘slapende ogen’ op 
het oude hout. Slapende ogen (uit de gesteltak) geven vaak een dunnere scheut dan okselknoppen (uit een jongere zijtak). 
Als een scheut erg dun is, kunt u de druiventros best in vroeg stadium verwijderen, opdat de scheut zich beter ontwikkelt en 
volgend jaar met een dikkere scheut terug komt. 
 
Dus u hoeft niet al te bang te zijn dat u te veel weg snoeit. U krijgt eigenlijk altijd meer scheuten dan u verwacht / nodig 
heeft. De (dunste) overtollige scheuten kunt u na het uitlopen in jong stadium alsnog wegbreken; bewaar de dikste 
scheuten.  
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Uitgelopen  

‘slapend oog’ 



Druif loopt vrij makkelijk opnieuw uit vanuit het hout van voorgaand jaar. Dus gewoonlijk krijgt u meer scheuten dan u 
nodig heeft.  
Sporadisch loopt druif zelfs uit ‘slapende ogen’ op het oude hout van de gesteltak, of aan de basis van een gestel. Een 
scheut die aan een kaal stuk verschijnt groeit het eerste jaar vaak zwak en dun. Verwijder dan de eventuele druiventros, 
opdat de scheut zich beter ontwikkelt en volgend jaar met een sterkere scheut terug komt.  

Kaal hout & ‘slapende‘ knoppen 
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De bladvorm verschilt sterk per ras. 
Links een blad met ronde bladvorm; rechts diep ingesneden blad.  
 
Mensen met een Turkse achtergrond gebruiken jonge druivenbladeren veel in de keuken. Ze zijn heel geschikt om gevulde 
pakketjes van te maken, zogenaamde yaprak dolma. 

Bladeren 
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Een druiventros vlak vóór de bloei. De bloemen van druif hebben geen sierwaarde. 
Wist u dat:  
- Een bloeiwijze is eigenlijk een omgevormd blad.   
- Elk bloemetje (zo groot als een speldenknop) groeit uit tot 1 druif. Dat duurt zo’n 4 maanden… 

Bloeiwijze 
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Juni Augustus 

Druiven hebben een beschermende (water afstotende) waslaag, die de druiven een matte uitstraling geeft.  
Door aanraken met de hand raakt de waslaag beschadigd. Het krenten mag daarom niet te laat gebeuren. 

Vruchten 

Waslaag intact: 

Waslaag beschadigd: 
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Terminologie 



Terminologie bij de Druiventeelt 

 

‘legger’: De gesteltak of hoofdtak van de plant. 

 

‘stift’: Het deel van een zijtak dat overblijft na de wintersnoei.  

 

‘gestel’: Een cluster (meestal 2-3) stiften.  

 

rank: Een scheut of zijscheut. 

 

hechtdraad: Synoniem: hechtrank. Een draadvormig vergroeid blad dat zich vast wikkelt aan alles wat in de  

 buurt komt (bijvoorbeeld aan een vogelnet). Een jonge hechtdraad is soms cylindervormig  

 opgewonden. Hechtdraden verhouten gedurende het groeiseizoen.  

 

‘korrels’: De kleine (2-4 mm) druifjes die ontstaan vlak na de vruchtzetting.  

 Druiventrossen worden tijdens het korrelstadium gekrent.  

 

waslaag: Een was-achtig beschermlaagje op de druiven en bladeren.  

 De waslaag geeft druiven een mat uiterlijk; het laagje wordt door aanraken gemakkelijk beschadigd. 

 

‘slapende oog’: Groeipunt aan de basis van een (voormalige) scheut op de gesteltak.  

 Een slapend oog kan benut worden om een gestel te vervangen. 
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Leivormen 

&  

Snoeivormen 



Dubbele Guyot: 

2 takken met aan elke 

tak 3-4 trossen.  

Enkele Guyot: 

1 tak met 4-6 trossen.  

Cordon: 

2 gesteltakken met elk 4 twijgen; 

1 tros per twijg. 

Bij de Cordon snoei (stiftsnoei) 

worden oude gesteltakken 

aangehouden. 

Deze snoeivorm wordt in 

particuliere tuinen het meest 

gebruikt.  

Bij de Guot snoei gebruikt men  

elk jaar een nieuwe gesteltak  

(van eenjarig hout). 

Deze snoeivorm wordt in de 

wijnbouw het meest gebruikt.  

De belangrijkste snoeivormen zijn de Cordon snoei en de Guyot snoei. 

Hierop bestaan nog tal van variaties.  
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Cordon: 

met meerdere etages. 



Voor druif bestaan veel verschillende kweekvormen (leivormen).  

 

Vrijwel alle kweekvormen maken gebruik van gesteltakken, zogenaamde ‘leggers’. Deze gesteltakken 

Kunnen zowel horizontaal als verticaal geleid worden en kunnen in principe de hele levensduur van de 

plant meegaan. 

 

Horizontale gesteltakken werken vaak het makkelijkst. De druiventrossen groeien dan allemaal op 

dezelfde hoogte, wat makkelijker werkt tijdens het krenten. De gesteltak kan jaarlijks verlengd worden, 

totdat de gewenste lengte bereikt is. Eventueel kunt u twee etages boven elkaar kweken, van dezelfde 

plant of twee verschillende planten (rassen). Houd er wel rekening met de schaduwwerking van een 

(hoge) etage.  
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Een horizontale gesteltak is met name geschikt voor in een koude kas of langs een zuidmuur.  
 
Een horizontale gesteltak, op ca 60 cm van de grond, is het handigst. De druiventrossen komen dan op gelijke hoogte en het 
arbeidsintensieve krenten kunt u dan zittend op een stoel uitvoeren.  
Eventueel kunt u een (tweede) etage aanhouden op 150 cm van de grond.  

Horizontale ‘legger’ 
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Rassenkeuze 



Practische richtlijnen bij de rassenkeuze van druif (Vitis vinifera).  

 

Kies eerst het type druif dat u wilt: 

- Tafeldruif: druiven zijn geschikt voor verse consumptie.  

Een tafeldruif wordt ook wel consumptiedruif of dessertdruif genoemd. 

- Wijndruif: druiven zijn geschikt voor verwerking tot wijn 

 

Voor tafeldruiven: kies of u de druif wilt gaan krenten. 

- Krenten kost u veel tijd, maar geeft mooie, volle druiventrossen met grote druiven. 

- Zelfkrentende rassen besparen u veel tijd, maar de trossen zijn minder goed gevuld. 

Vroeger werden alle druiven op Westlandse druivenkwekerijen gekrent, een tijdrovend karwei waarbij de  

kinderen vaak moesten bijspringen.  

Tegenwoordig kiezen hobbyisten vanwege het gemak vaker voor een zelfkrentend ras. 

 

Overweeg of u een meeldauwresistent ras neemt. 

- Teelt in koude kas  kies een meeldauwresistent ras of gebruik een zwavelverdamper. 

- Buitenteelt  kies een meeldauwresistent ras. 

Zonder een van bovenstaande maatregelen zult u geen succes hebben met de teelt van druiven! 

Met name oude druivenrassen zijn vatbaar voor meeldauw. Deze ziekte tast bladeren aan en, belangrijker 

nog, vernietigt onherroepelijk de druivenoogst.  

Moderne rassen zijn vaak meeldauwresistent. Bijkomend voordeel van deze rassen is dat de druiven 

vroeger afrijpen, waardoor ze ook in Nederland onder buiten omstandigheden oogstbaar zijn voor de winter 

invalt. Tegenwoordig wordt zelfs in Nederland aan commerciële wijnbouw gedaan.  

 

Verder is van belang welke kleur druiven u wenst: blauw, wit or rozerood.  

Daarnaast kunt u informatie over individuele rassen raadplegen en uw voorkeur bepalen.  
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Kies eventueel een onderstam. 

U kunt kiezen uit een plant zónder onderstam (= ‘op eigen wortel’) of mét onderstam.  

 

Gebruik van een onderstam heeft voordelen en nadelen. 

Belangrijk om te weten is dat: 

- Veel onderstammen zijn geselecteerd in buitenlandse wijnbouwgebieden (kalkgronden) en  

niet specifiek aangepast op Nederlandse bodemomstandigheden.  

- Sommige onderstammen geven de druif een grotere groeikracht. In praktijk is dat verschil niet zo relevant, 

want druif is van nature toch al groeikrachtig. En meer groeikracht betekent ook: meer snoeien.  

- Druiven met onderstam zijn resistent tegen de druifluis, die op de wortels huist. 

In Nederland komt deze ziekte echter (nog) niet voor. 

- Plantmateriaal van geënte druiven kost meer dan van niet-geënte druiven. Het enten kost immers veel 

tijd. 

 

Onder het mom ‘baat het niet dan schaadt het niet’ zou ik toch de voorkeur geven aan planten met 

onderstam. Voor Nederland zijn de volgende onderstammen het meest relevant: 

- SO4:    voor kleigrond 

- 5C:       voor goede zandgrond 

- 5BB:     voor arme zandgrond 

- 125AA: voor kalkrijke grond 

 

Wetenswaardig: Buitenplaats Huis te Manpad (Heemstede) heeft een druif van meer dan 100 jaar oud! 
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Sommige rassen ontwikkelen een mooie herfstkleur.   
Er zijn zelfs rassen die primair voor de sier gekweekt worden, als klimplant.  
De sierwaarde van het blad in de herfst hangt sterk af van het ras en de weersomstandigheden.  

Druiven voor de sier 
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Sommige druiven worden niet voor de druiven, maar voor de sier geteeld, in de tuin.  
Bijvoorbeeld voor een groene gevel.  
Getoond ras is Vitis vinifera ‘Purpurea’.  

Druiven voor de sier 
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Algemene 

Verzorging 



De druif is een gemakkelijke en dankbare plant die elk jaar veel bessen geeft. 

 

Bodem 

De druif gedijt eigenlijk op elke bodem (klei, zand, kalkgrond). Het is wel raadzaam te zorgen dat in ieder 

geval het plantgat vochthoudende en voedzame grond bevat; dan slaat de plant makkelijker aan.  

 

Water 

De druif in vollegrond wortelt diep en zoekt in principe zelf het water wel op. Het eerste jaar na aanplant 

moet u de plant wel af en toe watergeven. Nadat de plant zich gevestigd heeft is dit meestal niet meer 

nodig. Maar dit is wel afhankelijk van locale omstandigheden (grondsoort, standplaats). 

 

Bemesting 

Als u in het voorjaar een basisbemesting organische mest en een handje kalk bij de plant strooit is dat 

voldoende. Een schrale zandgrond mag u rijker bemesten dan een rijke kleigrond.  

 

Licht 

De druif vraagt een zonnige en warme standplaats. Bijvoorbeeld tegen een muur of schutting op het 

zuiden. De druiventrossen dienen wel tegen directe zonnestraling beschermd te worden: zorg ervoor dat 

ze tussen het blad zitten.  
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Aanplanten  

&  

Opkweken 



Overwegingen bij de snoeivormen 

 

 

 

 

Opkweek van druif  

 

De cordonsnoei wordt in particuliere tuinen het meest toegepast.  

Hierna volgt een beschrijving om uw struik de eerste jaren op te kweken.  

 

- Jaar 0, november: Jonge druivenplant uitplanten. 

 

- Jaar 1, groeiseizoen: Laat de plant groeien (zonder snoei), om een sterk wortelgestel te ontwikkelen. 

 

- Jaar 2, januari: Snoei de druif sterk terug, tot op 3 sterke ogen.  

                           Door deze drastische snoei zal de plant terugkomen met een sterkere hergroei.  

- Jaar 2, groeiseizoen: Laat de plant opnieuw uitlopen (zonder snoei). 

 

- Jaar 3: januari: Selecteer de sterkste takken als gesteltak.  

                           Snoei de gesteltakken terug tot op 1 meter en leidt ze horizontaal. 

                           Verwijder takken die je niet nodig hebt als gesteltak.  

 

In volgende jaren kun je de gesteltak elk jaar met 1 meter verlengen en  

het schema voor de Jaarlijkse Agenda volgen.  

 

 

 

 Inhoudsopgave 

Jaarlijkse Agenda 



Jaarlijkse Agenda 



De teeltplanning van druif ziet er globaal als volgt uit: 

januari: 

 

maart: 

 

 

april: 

 

mei: 

 

mei / juni: 

 

juli: 

 

 

v.a. augustus: 

 

Wintersnoei 

Schaduw / krijten 

Evt. zwavelverdamper ophangen 

Scheuten aanbinden (& uitdunnen) 

Druiven krenten 

Scheuten koppen 

Zijscheuten nijpen / wegbreken 

Vogelnet aanbrengen 

Oogst 

Aanklikbare hyperlink: 
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Wintersnoei 



Snoei de druif voor de buitenteelt eind februari (in een koude kas in januari). Niet tijdens een vorstperiode snoeien. Bij 
voorkeur bij droog, koel en bewolkt weer. De snoei te allen tijde uitvoeren vóórdat de sapstroom op gang komt, anders kan 
de plant door de snoeiwonden dood bloeden (“ABC boom”). Voer de sapstroom daarom uit vóórdat de knoppen gaan 
zwellen. Vermijd ook snoeien bij groeizaam (warm & zonnig) weer, want dat brengt de sapstroom op gang. Regen 
belemmert het indrogen van de wondvlakken, waardoor de plant kwetsbaarder is voor schimmels.  
Let op: Bloedende wonden in het voorjaar zijn niet te stelpen! 

 Inhoudsopgave 

Jaarlijkse Agenda 



Als vuistregel is één nieuwe scheut per 20 cm gesteltak gewenst. Om dit te bereiken: 
- Snoei de scheuten van voorgaand jaar terug tot op 2-3 ogen.  
- Houd voor de zekerheid 2 (ten hoogste 3) zijtakken per gestel aan. Deze zijtakken worden ook wel ‘stiften’ genoemd.  
 
Druif loopt vrij makkelijk opnieuw uit met scheuten. De dunste, overtollige scheuten kunt u na het uitlopen in jong stadium 
alsnog wegbreken.  
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U wilt dat de zijtakken dichtbij de gesteltak blijven. Daarom moet u een zijtak na een paar jaar dieper terugsnoeien. 
 
Als de zijtakken te ver (>15 cm) van de gesteltak komen, snoei dan een deel van de zijtakken dieper terug, tot dicht bij de 
stam, om een scheut te induceren die dichter bij de gesteltak ontspringt. Snoei nooit een compleet gestel helemaal weg; 
laat van minimaal 1 tak een stukje staan.  
U hoeft niet al te bang te zijn dat u te veel weg snoeit van een zijtak. Gewoonlijk krijgt u meer scheuten dan u verwacht / 
nodig heeft. De overtollige scheuten kunt u na het uitlopen in jong stadium alsnog wegbreken.  
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Schaduw / Krijten 



 

Druiven die in de volle zon hangen kunnen bruine brandplekken krijgen.  

Voorkom dit, door ervoor te zorgen dat de druiventrossen in de schaduw van het blad hangen. Buig waar 

nodig het blad naar de zonkant van de druiventros.  

Als u druiven in een kas kweekt, kunt u de kas in maart het best krijten.  

 

Tip: Krijt van het merk La Blanche spoelt bij een regenbui minder snel van het glas. Dat wordt gewoonlijk 

in grote balen verkocht. Als u een kleine voorraad wenst, kunt u dat bij Den Delft bestellen.  

 

Vroeger roerden kwekers wat oude karnemelk door de kalkoplossing. Dat verbetert de hechting van de 

kalk aan het glas.  
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Scheuten Aanbinden 

& Uitdunnen 



Kies medio april de dikste scheuten uit; deze geven de grootste druiventrossen.  

 

Bind deze scheuten met jute touw aan de horizontale gewasdraden, op 20 cm afstand van elkaar; 

breek met de hand (zonder snoeischaar) de overtollige scheuten aan de basis weg.  
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Resultaat na het uitdunnen van de scheuten. De scheuten staan op een onderlinge afstand van ca 20 cm. Meer dan de helft 
van de scheuten is aan de basis weggebroken. De resterende scheuten zijn aangebonden met jute touw. De jonge 
bloeiwijzen (druiventrossen) zijn al zichtbaar.  
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Scheuten Toppen 



Mei / juni 
Top de scheuten als ze ca 60 cm lang zijn. Als je genoeg ruimte hebt, kun je ze ook wat langer laten (80 cm).  
Het koppen van de scheuten kun je het best spreiden over een periode van enkele weken; als je alle toppen tegelijk kopt 
valt de groei tijdelijk helemaal stil. 
Tip: Nijp ook gelijk de hechtdraden weg, dan kunnen die zich later niet aan het vogelnet vasthechten. 
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Druiven Krenten 

& Trossen Uitdunnen 



Traditioneel worden druiven handmatig uitgedund: ‘gekrent’. Door het krenten oogst je druiventrossen met minder maar 
grotere druiven van betere kwaliteit. Na het krenten mag het grootste armpje van een druiventros 9-11 druiven tellen.  
Foto links vóór het krenten; rechts dezelfde tros ná het krenten.  
Er bestaan ook ‘zelfkrentende’ rassen. Deze hebben van nature een minder goede vruchtzetting, waardoor ze een losse tros 
druiven produceren. Krenten is dan niet nodig.  
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Gelijktijdig met het krenten wordt ook het aantal druiventrossen uitgedund.  

Ook raad ik aan om de hechtdraden te nijpen.  

 

Krenten 

Afhankelijk van de omstandigheden gebeurt het krenten in mei (kasteelt) of juni (buitenteelt). 

Druiven krenten doe je best kort na de vruchtzetting, als de druiven 2-4 mm groot zijn. De jonge druiven 

worden in dat stadium ‘korrels’ genoemd.  

 

Later krenten, als de druiven groter zijn, heeft nadelen: 

- Je hebt minder overzicht over de ruimtelijke verdeling van de druiven, want je kunt niet meer door de 

tros heen kijken. 

- Het waslaagje van de druiven raakt makkelijk beschadigd. 

De waslaag kan zich niet herstellen; druiven kunnen dan een ruwe huid krijgen.  

- Doordat de druiven groter zijn raken de steeltjes van de druiven eerder geknikt.  

Hierdoor ontstaan kleine, zuur smakende druiven, zogenaamde ‘lamme druiven’. 

 

Richtlijnen voor het krenten: 

- Gebruik per scheut de grootste bloeiwijze om te krenten; dit is meestal de onderste.  

- Verwijder de kleinste korrels (die geven kleine druiven). 

- Verwijder de korrels die naar binnen steken (waar te weinig ruimte is om uit te groeien). 

- Laat aan het grootste armpje van een bloemtros maximaal 9-11 druiven (‘korrels’) zitten. 

 

Druiventrossen uitdunnen 

Meestal vormt een scheut twee bloeiwijzen, rond het 3e blad. De grootste bloeiwijze, dit is meestal de 

onderste, gebruik je om te krenten. Pas nadat je dat gedaan hebt haal je de andere bloeiwijze weg.  

Mocht de eerste druiventros tijdens het krenten beschadigd raken, dan kun je alsnog de andere (reserve) 

bloeiwijze gebruiken om te krenten.  

 Inhoudsopgave 

Jaarlijkse Agenda 



Bij elke druiventros ontstaat vaak ook een hechtdraad (hechtrank). Het is niet noodzakelijk om de 

hechtdraden te verwijderen; in de commerciële teelt wordt het helemaal niet gedaan. Toch raad ik 

hobbyisten aan om het wel te doen. Als je de hechtdraden laat zitten grijpen ze zich makkelijk vast, 

bijvoorbeeld aan het vogelnet, gaan verhouten en zijn dan lastig te verwijderen. 

 

In jong stadium kun je de hechtdraden makkelijk nijpen tussen duim en wijsvinger.  
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Zijscheuten Nijpen 



Door het koppen van de scheuten (in mei/juni) groeien de okselknoppen uit tot zijscheuten.  

Nijp deze zijscheuten op ongeveer 2 bladeren.  

Herhaal dit een paar keer gedurende het groeiseizoen.  

 

De bladeren van de zijscheuten bieden schaduw aan de druiventrossen en maken extra suikers aan voor 

de druiven.  
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Oogst 



Hoe meer zonlicht de bladeren opvangen, hoe zoeter de druiven mettertijd worden.  
Deze druiventros had in het begin nóg iets meer gekrent mogen worden. 
Tips: - Proef eerst een druif voor u de tros afknipt.  
         - Rijpe druiven kunt u in een kas nog een maand aan de plant laten hangen.  
         - Afrijpende druiven spaarzamer water geven, anders kunnen ze openscheuren en gaan schimmelen. 
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Voorbeeld van mooi gekrente druiventros, hangend over een oude druiventak die  
ingesmeerd is met Bordeauxse pap. De intacte waslaag geeft de druiven een mat uiterlijk. 

www.DenDelft.nl 
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www.DenDelft.nl 

Druiven zijn heel gezond (bevatten anti-oxydanten, B-vitamines en poly-fenolen). 
Koel druivensap met een vleugje citroen erdoor is lekker fris van smaak ! 
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Ziekten & Plagen 



In de praktijk heeft druif alleen last van meeldauw en vogels. 

 

Meeldauw is eenvoudig en 100% te voorkomen: 

- Gebruik voor de buitenteelt een meeldauwresistent ras.  

- In een kas voldoet een resistent ras of het gebruik van een zwavelverdamper.  

 

Vogels (merels en spreeuwen) zijn verzot op rijpe druiven. 

Gebruik een vogelnet om uw druiven te beschermen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In vroeger tijden verfden kwekers de gesteltakken in met Bordeauxe pap om meeldauw te vookomen. 

Bordeauxe pap bevat o.a. koper (een zwaar metaal) en zwavel. Tegenwoordig is dit middel uit de gratie, 

omdat het koper sterk toxisch is en negatieve bijeffecten heeft op de microfauna in de bodem.  
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Bovenzijde blad Onderzijde blad 

Meeldauw 

Symptomen van meeldauw:  
aan boven- en onderzijde van het blad ontstaan grijze, poederachtige plekjes. 
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In een kas is een elektrische zwavelverdamper (zwavelpot) een zeer effectieve, preventieve maatregel om een aantasting 
door meeldauw te voorkomen. Zwavel is een zacht fungicide dat ook toegelaten is in de biologische teelt.  
 
Tips:  
- Vul de zwavelverdamper aan het begin van het groeiseizoen met 1 cm zwavelgranulaat; dat is voldoende voor een heel 

groeiseizoen. Een dun laagje zwavel kost bovendien minder energie om  telkens te smelten.  
- Hang de zwavelverdamper op een hoge plek op. En gebruik een tijdschakelaar om de zwavelverdamper elke ochtend 

(een uur voor zonsopkomst) een half uur aan te zetten. Dat is veilig en effectief. Hang de zwavelpot niet tegen 
brandbare dingen.  

Noot: Zwavel verspuiten raad ik u sterk af. Dat blijkt vaak niet effectief genoeg en tast bovendien de druiven (waslaag) aan! 

Zwavelverdamper 
 Inhoudsopgave 

Jaarlijkse Agenda 



Bijlage: 

De groei en ontwikkeling  

van een druiventros 



Mei 
Direct voor het krenten. 

Momentopnamen van één druiventros gedurende het groeiseizoen.  
Getoond ras is Frankenthaler, een ouderwets Westlands druivenras  met  
blauwe druiven (niet-meeldauwresistent), geschikt voor versconsumptie. 

 Inhoudsopgave 

Jaarlijkse Agenda 



Mei 
Direct na het krenten. De grootste, naar buiten stekende ‘korrels’ zijn overgebleven.  

 Inhoudsopgave 

Jaarlijkse Agenda 



Juni 
De druiven zwellen na het krenten binnen enkele weken op tot de grootte van knikkers. 

 Inhoudsopgave 

Jaarlijkse Agenda 



Juli 
De druiven zijn omgeven door een dof waslaagje… 

 Inhoudsopgave 

Jaarlijkse Agenda 



… dat de druiven beschermt. Raak de druiven na het krenten niet meer aan,  
want dan beschadigt u de waslaag die zich niet kan herstellen. 

 Inhoudsopgave 

Jaarlijkse Agenda 



Augustus 
De druiven kleuren blauw tijdens het afrijpen. 

 Inhoudsopgave 

Jaarlijkse Agenda 



www.DenDelft.nl 

Wilt u duiven planten in levende lijve zien groeien? 
Wilt u persoonlijk advies of planten bestellen? 
Contacteer mij via het contactformulier van de website van Den Delft, met als onderwerp: “t.a.v. Ed / Druiven”.  


