
D
e afgelopen 33 jaar zijn er veel 

dingen veranderd op ana-

lysegebied, Toon Huijbregts 

liet enkele de revue passeren. 

Wie kent de kopmessen in het tarreer-

lokaal niet, deze zijn allemaal verdwenen. 

De bietenkwaliteit is steeds belangrijker 

geworden, zeker bij langere campagnes. 

Goede analysemethoden zijn essentieel 

om de waarde van een biet in de fabriek 

uit te kunnen drukken in kwaliteit en later 

in het uitbetalingssysteem. 

Nieuwe afdekmethoden
Vervolgens gaf Guy Legrand, van ons 

collega instituut in België een presentatie 

over afdeksystemen. Wie hoort telers het 

niet zeggen: ‘Bieten laat leveren? Daar 

begin ik niet aan hoor! Dat getob met dat 

plastic als het vriest.‘ Daarom zijn in de 

loop der jaren diverse systemen vergele-

ken en uitgedacht. Een van de methodes 

is het afdekken met vliesdoek. Hierdoor 

blijven de bieten droog en droogt de tarra 

iets in waardoor het gewichtspercentage 

lager wordt. Als het dan vervolgens gaat 

vriezen kunnen er op het vliesdoek 

Jupettes met klittenband worden gehecht 

en blijven de bieten beschermd tegen de 

vorst. Al met al een mooie combinatie om 

de bieten koel, droog en vorstvrij te 

houden. 

Toekomst

Martijn Leijdekkers ziet ondanks al het 

werk wat er al verricht is nog genoeg 

kansen om nog meer te verbeteren in de 

bietenkwaliteit. Zijn doel is om diverse 

analyses aan suikerbieten, pillenzaad en 

bietencysteaaltjes te verbeteren/vereen-

voudigen. Hij gaat werken aan een 

methode om de bewaarbaarheid van 

bietenrassen te meten/voorspellen.  

  

Als afsluiting van de middag werd het 

eerste exemplaar van het rapport 

’Long-term storage of sugar beet in 

North-West Europe’ aan Toon overhan-

digd. In dit rapport is alle onderzoek in 

Duitsland, Zweden, België en Nederland 

van de afgelopen jaren naar langdurige 

bewaring samengevat. Dit rapport en de 

presentaties van deze themamiddag zijn 

in te zien via www.irs.nl/19dec13. 

Annemarie Naaktgeboren

Na 33 jaar IRS ging Toon Huijbregts met pensioen. Een speciaal dankwoord was 

er voor hem door  de directeur Frans Tijink. Toon heeft zich als hoofd afdeling  

Analyse jarenlang ingezet met veel enthousiasme. Frans typeerde Toon onder 

andere met de volgende woorden: goudeerlijk, efficiënt, hard op inhoud en  

vriendelijk op relaties, slim, bescheiden en dienstverlenend.

Een goede opkomst bij de themamiddag  
‘Bietenkwaliteit en bewaring – meten, weten en 
benutten voor een duurzame bietsuikerketen’.  
De voorste rij van rechts naar links: Frans Tijink, 
twee dochters van Toon Huijbregts, Martijn 
Leijdekkers, Guy Legrand, Toon Huijbregts en zijn 
vrouw Jeanne

BIETENKWALITEIT, GENOEG 
KANSEN VOOR DE TOEKOMST!
‘New winter fashion’ was een van de onderwerpen tijdens de IRS-themamiddag  

‘Bietenkwaliteit en bewaring – meten, weten en benutten voor een duurzame bietsuiker-

keten’. Na afloop van deze, door het IRS georganiseerde middag, vond het afscheid plaats 

van IRS-collega Toon Huijbregts die na 33 jaar IRS met pensioen ging en de kennismaking 

met zijn opvolger Martijn Leijdekkers.
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