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‘We moeten 
durven veranderen’

Van Iperen bestaat 100 jaar en Wim in ’t 
Veld verwacht dat de innovatieve kracht 
van het bedrijf en de telers garant staat 

voor nog eens 100 jaar. Door zich heel 
ver in de teelt en de teler te verplaatsen, 

is het mogelijk weerbare teelten te 
realiseren en binnen strenge milieunormen 

te blijven. “Durf samen in beweging te 
komen”, zegt in ’t Veld.

Tekst: Jorg Tönjes | Fotografie: René Faas

Van Iperen is actief in diverse agrarische sectoren. Kunnen 
die van elkaar leren?
“We zien een sterke kant in de uitwisseling van kennis 
tussen de sectoren. In de tuinbouw waren we al vroeg bezig 
met enkelvoudige meststoffen. Met die aanpak gaven we de 
juiste hoeveelheden voor optimale groei. In de akkerbouw 
zetten we dat door met rijenbemesting en startmeststof-
fen. Eerst kwam er vanuit diverse hoeken commentaar op, 
maar nu zie je dat het een gangbaar bemestingssysteem is 
geworden. Precisielandbouw is een van de oplossingen naar 
de toekomst.”

Is alle ervaring in de ene sector een op een te vertalen naar 
de andere sector? 
“Niet alles. Bijvoorbeeld de vertaling van de ervaring in 
dichte kassen naar de open velden vraagt extra zorgvuldig-
heid. Toch wordt kennis uit de kas steeds belangrijker in het 
open veld. Biologie komt daar hard op. Een voorbeeld is de 
bestrijding van trips in gewassen. Je zou hiertegen natuurlij-
ke vijanden kunnen toepassen. We weten wel dat allereerst 
optimale groei een belangrijke voorwaarde is om de plaag te 
beperken. Dan heb je maximale weerbaarheid tegen trips. 

Wat moet er gebeuren om de agrarische sector toekomst-
bestendig te maken?
“Het is vooral een omslag in denken. Onze mensen waren 
altijd heel productgericht. Ze waren specialisten in mest-

stoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zaden. Toen we 
nog niet samen waren met Mol Agrocom en de Witte Agro, 
hoorde Van Iperen al bij de top in kennis. Nu zijn we dat nog 
meer geworden. We horen bij de meest innovatieve toele-
veranciers in de agrarische sector. In de komende jaren zal 
steeds meer chemie wegvallen voor de kwekers en telers. 
Daarom moet de specialist van Van Iperen opschuiven van 
product- naar teeltspecialist. We beginnen bij de bodem als 
basis. Drie bodemspecialisten binnen het team zijn daar 
gericht mee bezig. Daarna komen de stappen naar een weer-
bare teelt één voor één aan de beurt.”

Om welke stappen gaat het dan?
“De bodem is stap één. Eigenlijk hebben we de bodem de 
afgelopen jaren veel te intensief gebruikt. Samen met de te-
lers moeten we eerst deze factor gezond maken. De volgende 
stap in onze geïntegreerde methode is de keuze van gewas-
sen en rassen. Daar zijn nog stappen in te zetten. Die liggen 
op de eerste plaats bij de veredelaars. Of we nu meer mogen 
in Europa met gemodificeerde gewassen of dat we het langs 
de klassieke weg gaan doen, hier hebben we nog een lange 
weg te gaan. De derde stap is sturen op vitaliteit van de plan-
ten en de vierde is het reduceren van stress. Biostimulanten 
worden een factor in het totaalplaatje van een geïntegreerde 
en weerbare teelt. Pas bij die laatste stap komen producten 
uit de hoek van de gewasbescherming ten tonele.
Het stapje terug naar optimaliseren van de bodem en de 

Wim in ’t Veld
SECTORMANAGER AKKERBOUW VAN IPEREN

I N  G E S P R E K

Het werkgebied van landbouwtoeleverancier Van Iperen ligt van Cadzand tot 
Delfzijl, zegt sectormanager akkerbouw Wim in ’t Veld. Het bedrijf Van Iperen 
bestaat 100 jaar. Het is actief in akkerbouw, bloembollenteelt, glastuinbouw, 
fruitteelt, veehouderij en groenvoorziening. In ’t Veld begon bij de Landbouw-
voorlichtingsdienst en stapte 25 jaar geleden over naar Mol Agrocom, dat later 
samenging met De Witte Agro. Die twee bedrijven leidde hij tot 2015, toen Mol 
en De Witte opgingen in Van Iperen.
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gewasgroei levert niet gelijk een verkocht product op. Boven-
aan staat dan dat de oplossing deugdelijk is. Onze klanten 
rekenen erop dat we met een werkende oplossing komen. 
Dat zijn ze gewend van ons. Als de adviseur steeds meer 
kennis in combinatie met producten aanbiedt, verandert wel 
het verdienmodel van Van Iperen. Als het breder wordt dan 
meststoffen, gewasbescherming en zaden kun je je afvragen 
hoe dat betaald moet worden.”

Wat is daarin de rol van precisielandbouw?
“Moderne hulpmiddelen zoals satelliet- en dronebeelden 
kunnen het vakmanschap van telers en adviseurs vergroten 
en de risico’s op het gebied van ziekten en plagen verminde-
ren. De plaats en de hoeveelheid van de te gebruiken midde-
len kan gestuurd worden door deze informatie. De stappen 
die de akkerbouw hierin moet zetten, gelden net zozeer voor 
de bloembollensector. Daar werden veel gewasbeschermings-
middelen ingezet. Deze middelen kwamen ook vaak op de 
verkeerde plaats terecht. We moeten veel minder chemie 
gaan inzetten en toch resultaten boeken. Dat moeten we 
met elkaar onderzoeken. Voor ons zit de uitdaging erin om 
met veel minder chemie, met andere teeltmethoden, nieuwe 
technieken, milieuvriendelijker middelen en natuurlijke 
alternatieven de telers te ondersteunen. Ik merk dat onze 
adviseurs zich daarbij helemaal verplaatsen in de bedrijven 
waarvoor ze bezig zijn. Ze voelen een heel sterke drang om 
het in de eerste plaats voor de klant goed te doen.”

Kunt u een voorbeeld noemen van een techniek die bruik-
baar is in de bloembollenteelt en waarmee goede resulta-
ten zijn te halen?
“Fertigatie kan de bloembollensector een enorme impuls 
geven. Deze combinatie van water met bemesting leverde 
in de proeven die Van Iperen al enkele jaren doet een grote 
sprong voorwaarts. En de beperkingen in de chemie vragen 
om efficiënte en gerichte inzet van middelen. Het is prettig 
dat wij hierbij gebruik kunnen maken van de kennis van 
onze fertigatiespecialisten in de tuinbouw. Het doorvertalen 
van wat in de ene sector kan naar de andere, is de kracht 
van Van Iperen. Daarnaast kunnen we met precisie ook in 
de bloembollen enorme stappen zetten. Wat we in de uien 
zien op bonte percelen, moeten we doorvertalen naar de 
bloembollen. De werking van bodemherbiciden is bijvoor-
beeld sterk afhankelijk van de zwaarte van de grond en de 
organische stof.”

In 2030 moet de milieubelasting van teelten drastisch zijn 
verminderd. Gaat dat lukken?
“Ik zeg dan dat we moeten opletten. Kom goed in beweging 
allemaal, want alleen redden we het niet. De andere kant is 
dat we al zo veel jaren hebben laten zien dat het kan, dat we 
het dit keer ook moeten kunnen. Tel het op: groene midde-
len, biostimulanten, precisielandbouw, robotisering, ferti-
gatie… Er is veel mogelijk. Agrariërs zijn heel verschillend, 
maar er is een groep die al ver is met mechanisatie, bouw-
planverbetering, niet-kerende grondbewerking, biologie en 
meer. Aan ons de taak dit goed te begeleiden en te laten zien 
dat we de teler heel goed kunnen bijstaan. Vergroening gaat 
iedereen wel eens te langzaam. De sector moet niet wachten 
op de middelen in dat pakket, maar moet beginnen en voor-
al durven. Met een beetje durf kan er ontzettend veel!”

Van Iperen bestaat 100 jaar. Hoe zien de komende 100 jaar 
eruit?
“We kunnen wel 100 jaar vooruit willen kijken, maar de uit-
dagingen liggen dichterbij. Van Iperen heeft de handschoen 
al opgepakt. Als wij het niet doen, wie dan wel?”  

‘We moeten alle stappen uit de 
geïntegreerde teelt gebruiken om 

minder milieubelastend te werken’


