
P
ieter van Geel, voorzitter van 

de klimaattafel Landbouw en 

Landgebruik, ging in zijn inleiding 

in op de grote maatschappelijke 

uitdaging om de CO2-emissie substan-

tieel te verlagen. Hij wees daarbij op de 

CO2-footprint van de voedselproductie, 

maar ook op de mogelijkheden van 

productie van hernieuwbare energie. Om 

de doelen in de landbouw te bereiken 

is innovatie essentieel. Van Geel doelde 

daarbij specifiek op bodemgerelateerde 

thema’s. Hij verwacht dat het kabinet nog 

voor de zomer met een besluit komt over 

het klimaatbeleid. Vanuit de zaal werd 

in een reactie aangedrongen op goede 

randvoorwaarden. Ook werd gepleit voor 

meer maatschappelijke waardering voor 

de telers.

Bemesting
Matthé Elema, directeur van Brancheorga-

nisatie Akkerbouw, ging in op thema’s als 

groene energie, koolstofvastlegging, eiwit- 

en rustgewassen en precisielandbouw, 

die de kern vormen van klimaatagenda 

akkerbouw van de Brancheorganisatie.

Martin van Ittersum, hoogleraar plant-

aardige productiesystemen bij de WUR, 

haalde ondermeer de forse opbrengst-

stijgingen in de bietenteelt aan. Hij wees 

op de uitdagingen op het gebied van de 

N-bemesting. Van Ittersum ziet moge-

lijkheden om met hernieuwbare energie

stikstofmeststoffen te produceren, zodat

de akkerbouw niet volledig afhankelijk

is van dierlijke mest. Hij pleit ervoor het 

akkerbouwproductiepotentieel vooral in 

te zetten voor de plantaardige voedsel-

productie voor mensen. Diervoeding zou 

aldus Van Ittersum vooral moeten bestaan 

uit reststromen van de voedingsindustrie.

Onderzoek
Mark Stevens, hoofd onderzoek van de 

British Beet Research Organisation, ging 

vooral in op de gewasbescherming. Ook 

een zeer actueel thema in de akkerbouw. 

Klimaatverandering heeft de bietenteelt 

voordelen gebracht, maar tegelijkertijd 

nemen de risico’s op schade toe door 

weersextremen en ziektes en plagen. 

Hier ligt veel werk voor onderzoekers en 

veredelaars.

Albert Markusse, CEO van Royal Cosun, 

wees op het grote belang van innovatie. 

Het IRS heeft daarin een belangrijke rol 

gehad en zal die ook nu hebben. Het gaat 

daarbij om uitdagingen in de teelttechniek, 

maar ook om oplossingen voor maat-

schappelijke vraagstukken. Hiervoor is een 

integrale, holistische benadering nodig.

Markusse sprak verder lovende woorden 

over de inzet van Frans Tijink voor ‘zijn 

mensen’.

25 jaar
Frans zelf ging in op zijn 25-jarige loop-

baan bij het IRS. Een periode, waarin de 

bietenteelt zich sterk ontwikkeld heeft. 

Qua opbrengstverhoging, maar ook qua 

technische vooruitgang en de opsporing 

van nieuwe pathogenen en de bestrij-

ding daarvan. Adri Bossers, bietenteler 

en voorzitter van het bestuur van het 

IRS, bedankte Frans voor zijn jarenlange 

bijdrage aan de verbetering van de teelt. 

Hij wees daarbij ook op het teamwork 

door de medewerkers van het IRS. Ook 

Bossers wenste Jan Willem van Roessel 

veel succes in zijn nieuwe functie. Met de 

recente verhuizing van het IRS naar het 

Cosun innovation center heeft Frans een 

organisatie overgedragen die klaar is voor 

de toekomst.

Gert Sikken

Ter gelegenheid van het afscheid van Frans Tijink als directeur van het IRS werd op 5 juni een 

seminar gehouden over het klimaatakkoord en de rol van de akkerbouw en de bietenteelt 

daarin. Innovatie is cruciaal, benadrukten meerdere sprekers. Frans Tijink is per 1 juni opge

volgd door Jan Willem van Roessel, voorheen secretaris van de raad van beheer van Cosun.
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