dirk bakker en johan kos over kennis & ontwikkeling

Ondernemen, onderzoek en onderwijs

“WIJ GAAN DE
CONFRONTATIE
AAN”
Ondernemen, onderzoek en onderwijs. Deze
klassieke driehoek staat
centraal in de samenwerking tussen Van Iperen
en Proeftuin Zwaagdijk.
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Dirk en Johan vinden in elkaar
een goede sparringpartner.

JOHAN KOS (LINKS)
DIRK BAKKER (RECHTS)

Samen proberen we de sector
steeds een stapje verder te
brengen. Zodat de teler vooruitkomt en we als Nederland
onze leidende rol binnen
Europa behouden.

W

e werken in een prachtige sector die een prachtige
toekomst voor zich heeft. Maar al die pracht blijft
niet zomaar bestaan, daar moeten we veel voor
doen. Als Van Iperen doen we meer dan het leveren
van en adviseren over gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. We proberen boven onze eigen
firma uit te stijgen en te kijken naar het grotere geheel. We moeten de symbiose verbeteren tussen gewasbescherming, voeding, weerstand, techniek
en veredeling. En de Proeftuin is dé plek om dit allemaal samen te laten
komen. Zij hebben het brede perspectief en de onvoorwaardelijke passie
voor het vak waarmee zij de sector vooruit kunnen helpen.
Eerlijk onderzoek
Vroeger werden er bij Proeftuin Zwaagdijk vooral proeven gedaan in de
vollegrondsgroente en bloembollen, met name witlof, kool en tulpen. Dit
is de laatste jaren sterk uitgebreid naar de akkerbouw. Als akkerbouwer
teel je jaarlijks meerdere gewassen, dus je wilt van meerdere gewassen
zoveel mogelijk weten. En ook in de glastuinbouw worden er steeds meer
proeven opgezet.
Het gaat erom dat we eerlijke proeven doen. Het doel van de Proeftuin is
niet om zoveel mogelijk proeven binnen te halen en voor Van Iperen zit er
geen verdienmodel aan vast. Een proef wordt niet zo ingericht dat we de
gewenste uitkomsten krijgen. We gaan de confrontatie aan. Het gebeurt
dus wel eens dat de uitkomst anders is dan je had verwacht of gehoopt,
maar dan kun je telers wel recht in de ogen blijven kijken.
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Bruggen slaan tussen onderzoek en praktijk
Via proeven proberen we oplossingen voor teeltproblemen te vinden. Telers
moeten uiteindelijk aan de slag kunnen met de onderzoeksuitkomsten. Het
is dus cruciaal om de brug tussen onderzoek en de praktijk te slaan. Dit kan
voor de tuinbouw heel mooi via de jaarlijkse Gewasbeschermingsdemodagen, waar we telers echt betrekken bij het onderzoek. In kleine groepjes
gaan we langs de proeven om deze te bespreken. We doen dit bewust kleinschalig, zodat er interactie ontstaat die tot mooie discussies kan leiden. Door
telers zo te triggeren willen we bereiken dat de directie van bedrijven, met
hun bedrijfsleiders en specialisten die deze dagen bezoeken, de opgedane
kennis echt inzetten in hun bedrijf. De uitdaging is wel om de demodagen
steeds weer te vernieuwen en verbeteren, zodat de bezoekers blijven komen.
Alleen zo brengt de opgedane kennis de praktijk ook vooruit.
Gezamenlijke uitdaging
Wat de Proeftuin en Van Iperen gemeen hebben is dat kennis bovenaan
staat, maar wel met twee benen op de grond. Je hebt elkaar nodig om te
innoveren in de sector, want het wereldje is klein. Zeker zonder de vrijwel
weggevallen steun van de overheid, waardoor de gehele kennisstructuur
verandert. Door de weggevallen steun is het een gezamenlijke uitdaging
geworden om andere partijen te mobiliseren. Industrieën zien soms het
nut nog niet in om hierin een bijdrage te leveren, terwijl zij een heel
belangrijke rol kunnen spelen. Door samen te werken staan we sterker en
kunnen we de noodzaak beter aan hen overbrengen. Zo hopen we fabrikanten te bewegen om proeven met hun producten uit te voeren, in het
belang van de sector.
Mooie ontwikkelingen
Er staan de sector nog hele mooie ontwikkelingen te wachten. Met name
in de buitenteelt gaat er nog veel gebeuren op het gebied van vloeibare
meststoffen, bladbemesting en rijenbemesting. Daarnaast werken we
aan groene gewasbeschermingsmiddelen en teeltsystemen waarbij we op
water telen. Bij bladgewassen zijn we al een heel eind en ook bij tomaten
werken we hier aan in het project Futagrow. Het doel is om jaarrond tomaten te kunnen telen met diverse teeltstadia in één kas, en op water telen is

“JE HEBT
ELKAAR
NODIG OM TE
INNOVEREN
IN DE SECTOR,
WANT HET
WERELDJE IS
KLEIN.”

min of meer een voorwaarde om dit succesvol te kunnen doen. Er valt nog
zoveel te leren. We kijken naar complete teelten, alle factoren samen. We
luisteren naar klanten en hun behoeften. We gaan met zijn allen vooruit.
Het onmogelijke blijkt toch mogelijk. 

PROEFTUIN ZWAAGDIJK

Johan Kos is algemeen directeur bij Proeftuin Zwaagdijk. De Proeftuin
is uitgegroeid tot één van de belangrijkste agrarische onderzoekscentra van Nederland op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Met
eigen locaties in Noord-Holland en in het Westland en uitvoeringslocaties op 100 plaatsen door heel Nederland (van Limburg tot Groningen)
heeft Proeftuin Zwaagdijk een landelijk netwerk.
Kijk voor meer informatie eens op:
www.proeftuinzwaagdijk.nl (akkerbouw en tuinbouw)
www.demokwekerij.nl (tuinbouw)
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