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Peter Maes van Koppert Biological Systems:

Club n In november 2014 in-
troduceerde Wageningen UR 
Glastuinbouw de ‘Club van 
100’. Een groep bedrijven 
rondom de tuinbouw die 
zich samen sterk gaan maken 
voor toegepast fundamen-
teel en strategisch onderzoek 
bij Wageningen UR Glastuin-
bouw. De Bloemenkrant por-
tretteert iedere maand één 
van de deelnemers van deze 
‘Club van 100’: Wie zijn ze, 
waarom doen zij mee, en wat 
hopen zij te bereiken? In deze 
editie: Koppert Biological Sys-
tems

Door Esdor van Elten

“We hebben meteen ‘ja’ gezegd”. 
Voor Peter Maes, Directeur Corpo-
rate Marketing van Koppert Biolo-
gical Systems was het nauwelijks 
een vraag of Koppert zou meedoen 
aan de Club van 100.  “Wij hebben 
al een lange relatie met de WUR. 
Ooit vooral vanuit de entomologie, 
tegenwoordig lopen er meer lijnen, 
zoals op het gebied van plantweer-
baarheid, microbiologie en andere 
gebieden. Samen met Jan-Willem 
de Vries en Sjaak  Bakker zijn we 
vrij vroeg betrokken bij de oprich-
ting  van de Club van 100. Het past 
in ons DNA. Koppert heeft een hoog 
engagementsniveau. We voelen ons 
echt een ketenpartij en we werken 
graag samen. Kennisontwikkeling 

is de sleutel tot succes. Daar begint 
alles mee.” 

belang van de keten
“Het mooie aan de Club van 100 is 
dat de WUR actief partners zoekt 
en bedrijven warm maakt voor 
gemeenschappelijk onderzoek”, 
vervolgt Maes. “De combinatie alge-
meen belang met bedrijfsspecifiek 
onderzoek is vrij nieuw en biedt een 
ideaal platform en discussieforum. 
Koppert is groot geworden door 
kennis te delen. As je deelt krijg je 
ook iets terug. Met elkaar moeten 
we vooral het belang van de keten 
voor ogen houden. De sterkte van 
de keten zal de gezondheid van de 
keten bepalen. Niemand redt het 
meer alleen. Voor alle partijen moet 
er een win-win situatie ontstaan.”

OnderzOek
 Wat hoopt Koppert te bereiken met 
deelname aan de Club van 100? “Dat 
we binnen het onderzoek van de 
WUR een stuk praktijkkennis mee 
kunnen geven. Dat we met elkaar 
nadenken over ‘wat roert de tuin-
der? Waar is hij mee bezig op het 
gebied van gewas, teeltechniek, be-

drijfsprocessen, noem maar op? We 
moeten de grote lijnen destilleren 
en van daaruit onderzoeksdoelen 
stellen. De Club van 100 kijkt naar 
de middellange en lange termijn, 
niet naar het nu.”

Plantweerbaarheid
Binnen de Club van 100 wil Koppert 
Biological Systems graag zitting ne-
men in een werkgroep rond plant-
weerbaarheid, samen met verschei-
dene andere partners die interesse 
hebben in dit onderwerp Dat past 
bij het thema waar we bij Koppert 
mee bezig zijn”, verklaart Maes. “We 
denken na over de toepassing van 
biostimulanten. De vraag die hier-
bij centraal staat is: hoe kunnen 

we de plant weerbaar maken tegen 
stressfactoren? Hoe creëer je een 
omgeving waarin de plant maxi-
maal kan gedijen? Meststoffen en 
gewasbescherming zijn één ding, 
maar we willen ook op abiotische 
wijze de omstandigheden belnvloe-
den. Dat kan op allerlei manieren, 
denk aan licht, klimaatbeheersing, 
speciale coatings, noem maar op. 
Inmiddels zijn de eerste denkrich-

tingen rond dit onderwerp gefor-
muleerd. Er zal nog verder van ge-
dachten gewisseld worden hoe we 
dit concreet gaan maken. 
Als hier effectieve en concrete resul-
taten uit komen, dan zou dat een 
mooie aanvullende bijdrage zijn 
aan ons streven om de tuinbouw 
op het gebied van gezondheid en 
duurzaamheid op een hoger niveau 
te brengen.”

n “De sterkte van de keten bepaalt ook de gezondheid ervan”

Koppert Biological Systems: Partners with Nature
gezOndheid n Koppert Biologi-
cal Systems wil de gezondheid 
van mens en aarde verbeteren.
In samenwerking met de natuur 
maken wij de landbouw gezonder, 
veiliger en productiever. Samen-
werken met de natuur is geen hol-
le frase. Koppert streeft ernaar om 

natuurlijke principes te ontdek-
ken en te benutten om gewassen 
gezonder, productiever en meer 
weerbaar te maken. Niet voor niets 
is onze slogan: ‘Partners with Na-
ture’! Wij ontwikkelen natuurlijke 
methodes voor bestrijding, bij-
voorbeeld door natuurlijke vijan-

den van plaaginsecten in te zetten, 
en voor natuurlijke bestuiving, 
denk aan de inzet van hommels in 
kassen. Daarnaast hebben we aller-
lei producten voor applicatietech-
niek &  monitoring. 

knOwhOw
Koppert heeft vestigingen in meer-
dere landen in de wereld en we mo-
gen wel zeggen dat onze knowhow 
en producten wereldwijd worden 
ingezet. 

Dat doen we niet alleen, maar in sa-
menwerking met tal van partners. 
Meer dan 300 professionele advi-
seurs ondersteunen dagelijks dea-
lers en telers bij het omgaan met 
uitdagingen. 

kennisbedrijf
Hoewel Koppert in de eerste plaats 
bekend is om haar producten, is 
het in wezen een kennisbedrijf. 
Koppert biedt allerlei cursussen 
aan en werkt nauw samen met uni-
versiteiten over de hele wereld om 

kennis beschikbaar te maken voor 
een bredere doelgroep. 
Met onze sterke R&D-basis zijn we 
van mening dat kennisoverdracht 
en het opleiden van personeel een 
belangrijke stap is op weg naar 

duurzame land- en tuinbouw. 

We zijn ervan overtuigd dat kennis 
een belangrijke sleutel tot succes 
is. Reden waarom we graag mee-
doen met de Club van 100!


