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Generatie Toekomst bij SESVanderHave 
 

Nieuw hoofd van afdeling Onderzoek & Ontwikkeling 

Het werd een overdracht met grote uitdagingen voor Hendrik Tschoep, die sinds juli 2019 het nieuwe hoofd 

van de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling is bij SESVanderHave in België. Hij vervangt Gerhard 

Steinrücken, die de afdeling sinds 2014 voortdurend heeft vernieuwd. Zo begint de nieuwe manager aan 

zijn taak met een ultramoderne broeikas, enorme investeringen in automatiseringsprocessen en een zeer 

gemotiveerd team. 

De toekomst vraagt om flexibele werkmethoden. 

Hendrik Tschoep begint dus praktisch in de ‘pole position’ en met een duidelijke visie: “Werken in flexibele 

teams en over de afdelingen heen is voor mij prioritair. De toekomst vraagt om een flexibele manier van 

werken”. 

De vraag naar suikerbiet neemt toe. 

Tschoep, doctor in de plantenfysiologie en kweker, staat nu voor een zware opgave. “Met de afschaffing 

van de quota, de klimaatverandering en steeds minder chemische gewasbescherming staat de suikerbiet 

voor enorme uitdagingen. Tegelijkertijd wordt aan de kweker gevraagd om steeds robuustere en krachtigere 

rassen te ontwikkelen”, zegt Tschoep. 

Klaar voor toekomstige uitdagingen 

“Eén ding is zeker: in de toekomst moeten alle schakels van de waardeketen intensiever samenwerken om 

ervoor te zorgen dat bieten in Europa een toekomst hebben”, valt de CEO van SESVanderHave Rob van 

Tetering het nieuwe hoofd van onderzoek bij, “met de nieuwe oriëntatie zijn we klaar voor de uitdagingen 

die ons te wachten staan.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De toekomst ligt in de high-throughput analysis 

De kwekers van SESVanderHave kunnen nu de huidige cijfers van het kweekproces verder optimaliseren. In 

de toekomst geldt het volgende: Hoe meer planten sneller en efficiënter geanalyseerd kunnen worden, hoe 

sneller we een traditioneel gekweekt antwoord vinden op een van de vele problemen en eisen. Bij 

SESVanderHave zijn we op alles voorbereid. 

 

Contact: 

Eva Laudes – Communication Officer 

eva.laudes@sesvanderhave.com 

Tel.: 016 808 317  

http://www.sesvanderhave.com 

 

 

mailto:eva.laudes@sesvanderhave.com
http://www.sesvanderhave.com/

	Nieuw hoofd van afdeling Onderzoek & Ontwikkeling
	De toekomst vraagt om flexibele werkmethoden.
	De vraag naar suikerbiet neemt toe.
	Klaar voor toekomstige uitdagingen
	De toekomst ligt in de high-throughput analysis

