
Conclusie IRS-themadag: Bietenteelt heeft toekomst!
Tijdens de IRS-themamiddag op 7 juni bleek dat de bietenteelt in Nederland perspectief heeft. Vier sprekers gingen in op het 

thema ‘Bietenteelt met toekomst’, aansluitend konden de aanwezigen afscheid nemen van de IRS-medewerkers Jan Wevers 

en Lyon Elands, die met prepensioen zijn gegaan.

Jaap Smid (voorzitter IRS-bestuur) 
zet Jan Wevers in het zonnetje. Hij 
bedankt Jan voor al zijn werk voor de 
Nederlandse bietenteelt en memoreert 
dat hij vooral streefde naar het ‘in de 
praktijk staan’ en het praten met telers 
om ze daarmee snel vooruit te helpen. 
Jan woonde in de afgelopen dertig jaar 
dan ook heel wat bijeenkomsten bij en 
gaf vele presentaties. 

Jan Wevers haalt in zijn afscheids speech 
een aantal herinneringen en ontwikkelingen 

uit zijn loopbaan op.

Jos van Campen, voorzitter van de 
Raad van Beheer Royal Cosun:
-  ‘hoge suikeropbrengst (15 t/ha) is 

haalbaar door teeltoptimalisatie, 
klimaat en rasontwikkeling’.

Frans Tijink, directeur IRS:
-  ‘suikerbiet heeft een enorme 

opbrengstpotentie’; 
-  ‘versnelling van de opbrengst stijging 

is de uitdaging’; 
-  ‘dit kan door gezond gewas, gezonde 

bodem, optimale teeltmaatregelen 
en veredeling/rassen’.

Jos Pauwels, projectleider IRS:
-  ‘suikeropbrengst van 15 ton per 

hectare en een kostprijs van 15 euro 
per ton biet is mogelijk’; 

-  ‘goede doorlaatbaarheid van de 
bodem gaf twee ton suiker meer, 
wees daarom zuinig op de bodem-
structuur’; 

-  ‘helft van 52 percelen besmet met 
witte bietencysteaaltje, ga hier 
bewust mee om’.

Chris-Thijs Staats, deelnemer aan 
een van de elf studiegroepen Best 
Practices suikerbieten*:
-  ‘als je bieten wilt blijven telen, moet 

je bij de top horen’; 
-  ‘studiegroep is leerzaam, het dwingt 

je goed na te denken over je eigen 
handelingen in de teelt’.

* Project is mogelijk gemaakt door KodA (Kennis 
op de Akker)

Annemarie Naaktgeboren

Ongeveer 200 geïnteresseerde 
deelnemers luisteren aandachtig.

Gert Sikken (directeur Agrarische Zaken 
Suiker Unie) bedankt Lyon Elands voor 
zijn 35-jarig dienstverband. Lyon was 
onder andere verantwoorde lijk voor 
de controle van alle tarreer lokalen in 
Nederland. Hij wist op een persoonlijke 
en positieve manier mensen te wijzen 
op problemen. Lyon dacht ook heel 
vaak mee en droeg veel oplossingen en 
verbeteringen aan. Zijn motto was effi-
ciency en betrouwbaarheid. 

Lyon Elands spreekt de zaal 
met een brede vertegenwoordiging 

uit de suikerbietenwereld toe. 
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