MARKT & ONDERNEMEN

Tuinen bij Demokwekerij Westland

DEMOKWEKERIJ FLOREERT IN
DYNAMISCH WORLD HORTI CENTER

96

- TUINEN BIJ… Geregeld maken we een rondje op het World
Horti Center in Naaldwijk om te zien en te
horen wat er speelt op gebied van tuinbouwonderzoek. In de rubriek ‘Tuinen bij…’ vertelt een
onderzoeker of medewerker van Demokwekerij Westland in elke uitgave van KAS over een
specifiek project.
Jeroen Sanders

Sinds de start van het World Horti Center in Naaldwijk telde
Demokwekerij Westland - een van de initiatiefnemers - tot eind april al
tegen de 17.000 bezoekers van over de hele wereld. Dat zal niet verbazen
als je weet dat het World Horti Center een unieke samenwerking is
tussen bedrijven, brancheorganisaties, onderwijs en overheden.
Tekst: Theo Brakeboer, Fotografie: Glenn Mostert
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In het World Horti Center in Naaldwijk voel je de dynamiek van de
glastuinbouw: het bruist er van de
activiteiten. In de hal gaat je blik
meteen naar de daarachter oplopende ruimte: de aula van opleidingscentrum MBO-Westland met een
geroezemoes van studenten. Het restaurant - links van de hal - is de moderne tuinbouw niet vreemd, gezien
de stellage met Vertical Farming van
kruiden. Tussen restaurant en aula
ligt de doorgang naar de onderzoekskas van Demokwekerij Westland.
Activiteiten Demokwekerij
Westland
In maar liefst 38 afdelingen doet Demokwekerij Westland onderzoek in
allerlei gewassen en in allerlei variaties, zoals onderzoek naar klimaat,
watergift, belichting, gewasbescherming, teeltsystemen, meststoffen,
enzovoort. MBO-Westland huurt
hiervan enkele onderzoeksafdelingen, waar leerlingen met ondersteuning van Demokwekerij onderzoek
kunnen doen. De praktijk wordt hier
steeds meer bij betrokken, waardoor de leerlingen echt het gevoel
hebben bezig te zijn met het echte
onderzoekswerk. Vanwege educatie is naast een klimaatcomputer
van Priva er ook een van Hortimax
en van Hoogendoorn, en dat is best
uniek, verzekert onderzoeker Jeroen
Sanders.
Ideale partner
Demokwekerij Westland mag zich
verheugen in een flinke belangstelling voor onderzoek op gebied van
gewasbescherming. “Onderzoek naar
nieuwe biologische en chemische
middelen, strategieën en natuurlijke
vijanden zijn onderwerpen die we in
ons onderzoek meenemen”, vertelt
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Sanders. Ook wordt veel onderzoek
uitgevoerd op vragen van LTO-Glaskracht, zoals een bewortelingsproef
voor de landelijke commissie Lysianthus. En er lopen bestrijdingsonderzoeken in paprika, aubergine en
tomaat naar wolluis en galmijt.
In de kassen is veel techniek ondergebracht zoals schermdoeken,
assimilatiebelichting en hogedrukverneveling. Dat maakt Demokwekerij Westland tot een ideale
onderzoekspartner.

waar 100 participanten een standvloer huren voor een presentatie van
hun bedrijf of product. Deze bedrijven krijgen steeds een overzicht van
wie er op bezoek komen, zodat ze bij
relevante bezoekers ‘een mannetje
kunnen sturen’ voor een korte presentatie van hun product(en). Bij EurofinsAgro kunnen tuinders terecht
met hun grond- of watermonsters en
voor ziektebeelden is er een plantendokter. “Een mooie kennisbron waar
je gebruik van kunt maken”, prijst
Sanders. Op de tweede verdieping
exposeren bedrijven uit de sierteelt
en voedingstuinbouw. Van veredelaars tot zaadfirma’s en er zijn kwekers van chrysanten en orchideeën.
Hier is ook de grootste presentatieruimte voor 266 man. Voor kleinere
ruimten faciliteert Demokwekerij
een dynamische kantoortuin met
diverse kleine ruimten voor overleg
of presentaties, of tafels om een gesprek aan te houden. Waar mensen
elkaar ontmoeten en samenwerken
ontstaan nieuwe ontwikkelingen.
Daarom prijst World Horti Center
zich ook aan als een plek voor geplande maar ook voor toevallige ontmoetingen.

Samenwerking
Demokwekerij organiseert gewasbeschermingsdagen met afwisselend
Horticoop, Royal Brinkman en Van
Iperen. Op hun dag nodigt dat bedrijf tuinders uit en zijn de fabrikanten erbij om toelichting te geven over
het onderzoek waar hun producten
in zijn getest. Demokwekerij nodigt
daarnaast apart adviseurs en specialisten uit die kennis kunnen nemen
van het lopende onderzoek. “Dat zijn
interessante dagen”, weet Sanders,
“en de tuinder kan er punten mee
verdienen voor zijn spuitlicentie.”
Demokwekerij Westland ziet steeds
meer samenwerking ontstaan met
toeleverende bedrijven, die naast
hun product ook kennis willen verkopen. “Samen met hen doen we
bijvoorbeeld proeven met allerlei
meststoffen en er is een groeiende
aandacht voor toetsing van plantversterkende middelen en biostimulanten. Toeleveranciers willen weten
wat ze verkopen en wat het product
doet; ze willen niet alleen maar afgaan op de brochure.”

Faciliterend
Na de opening van het onderzoekscentrum in het World Horti Center
is de oude locatie van Demokwekerij
Westland aan de Zwethlaan in Honselersdijk opengebleven als faciliterend bedrijf voor gewasonderzoek en
om uitbreiding van opdrachten op te
vangen. Deze vestiging is bovendien
interessant voor bedrijven die vanwege gewenste geheimhouding geen
behoefte hebben aan ontmoetingen.
Heb je dat wel, dan moet je in het
World Horti Center zijn.

Presentatie
Het World Horti Center huisvest
niet alleen een wereld aan kennis en
informatie; er is ook een beursvloer
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