Tekst Ellis Langen

Demokwekerij Westland in Honselersdijk is steeds meer in trek bij technische
toeleveranciers in de tuinbouw. Er komen steeds participanten bij - de teller staat op
26 - en er liggen nog zes aanvragen op de plank. Volgens eigenaar Peet van Adrichem
heeft dat grotendeels te maken met het stijgende aantal buitenlandse bezoekers dat
zich bij de kwekerij laat informeren.

‘Er schuifelen hier dagelijks
buitenlanders voorbij’
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Van Adrichem: “Dit jaar komen we zeker uit op
14.000 bezoekers. Bijna een derde van deze
bezoekers komt uit het buitenland. En we weten
allemaal dat Nederlandse toeleveranciers in
deze tijd zo’n 90 procent van hun werk uit het
buitenland halen.” Veel buitenlandse telers, maar
ook beleidsmakers en provinciebesturen, bezoeken
Nederland om zo over de laatste stand van zaken
op glastuinbouwgebied te worden bijgepraat. Deze
mensen kunnen al ‘googelend’ veel op internet

vinden, maar toch willen ze ook fysiek zien wat
de technieken inhouden en er een goede uitleg
over krijgen. Dit gebeurt onder andere op de
Demokwekerij in de permanente standruimte waar
alle participanten een stand hebben. Ook wordt dan
een kijkje genomen bij de lopende proeven in de
afdelingen. Van Adrichem: “Buitenlands bezoek komt
uit de hightech-tuinbouwgebieden zoals Canada,
Rusland en ook Mexico reken ik daaronder. Maar ook
uit landen in de tropen en subtropen, zoals India,

China, Korea, Japan en Vietnam. Dat zijn landen die
echt zoekende zijn, zij hebben geen of vrijwel geen
bedekte groenteteelten. Echter, in die landen vindt
economische groei plaats en dus is er meer en vaak
ook verbeterde voedselproductie nodig. Dan kom je
uit bij bedekte teelten. Alles kost voor buitenlandse
telers relatief veel geld, maar ze moeten het
combineren met schaalgrootte en dan valt het mee.”
De Demokwekerij heeft inmiddels een groot netwerk
in het buitenland. Onlangs was Van Adrichem in
Curaçao. Daar wordt onder andere met Priva en
het ingenieursbureau Bluerise uit Delft gewerkt aan
een teeltproject waar onder andere sla op water,
komkommers en tomaten geteeld moeten gaan
worden in een nieuwe kas van 3 hectare. Bluerise
bouwt op korte termijn een zeewatercentrale op
Curaçao die het mogelijk maakt om het luchthavencomplex te koelen met koud zeewater. Het
luchthavencomplex wordt als eerste gekoeld en
dit retourwater, dat nog steeds koud genoeg is,
kan in de kas worden gebruikt om te koelen. Van
Adrichem: “Met een innovatieve methode wordt
koud oceaanwater van 4 a 5 graden gebruikt om
de lucht in een kas te koelen.” In Curaçao worden
vanwege de hitte geen groenten geteeld. “Het
land importeert voor 400 miljoen Antilliaanse
guldens aan groenten per jaar, voornamelijk uit de
Verenigde Staten.” De Demokwekerij is gevraagd
om de Curaçaoërs de kennis van de teelt bij te gaan
brengen. Omdat de Demokwekerij vaker wordt
gevraagd om ergens teeltkennis te brengen, heeft
de Demokwekerij samen met Lentiz en Kenlog
een nieuw bedrijf gestart; het Horti Knowlegde
Center. Via dit bedrijf worden cursussen verzorgd
in Nederland en in het buitenland en gaan telers
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naar buitenlandse teeltprojecten om daar teeltkennis te brengen. Hij bemerkt dat men in het
buitenland niet altijd zo zeer een echte teler nodig
heeft, maar eerder een bedrijfskundige. “De dagelijkse processen op een teeltbedrijf goed laten
verlopen is vaak nog een grotere uitdaging dan
de teelt zelf.” Ook is de Demokwekerij in een ver
gevorderd stadium om in Vietnam in de provincie
Dong Thap een demokwekerij a la Demokwekerij
Westland te ontwikkelen. Daartoe is dit voorjaar
een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het
provinciebestuur wil met de nieuwe demokwekerij
het kennisniveau van de Vietnamese telers vergroten
en zo de bedekte teelt stimuleren. “Ook leren we
hen hoe je een netwerk rond zo’n demokwekerij
opbouwt en hoe je telers erbij betrekt. Want er moet
voor telers wel wat te halen zijn.” De Demokwekerij
maakt daarom ook voorstellen voor de onderzoeken
die er kunnen gaan plaatsvinden. Verder doet
Kenlog een haalbaarheidsonderzoek voor teelten
in die provincie. “Daar moet uitkomen met welke
technieken ze er zouden kunnen werken, met welke
tuinbouwmaterialen en met welke afzetmethoden
er gewerkt kan worden.” Onlangs werden er op de
Demokwekerij drie weken lang zeven Vietnamezen
bijgeschoold in de glastuinbouw. Inmiddels heeft
Van Adrichem in Vietnam offertes uitgebracht voor
een plastic kas van 1800 m2 groot. Men hoopt
begin volgend jaar de kas te gaan realiseren. De
weg hiernaartoe was lang. Van Adrichem kwam drie
jaar geleden voor het eerst in Vietnam. “Het is een
kwestie van goed zaaien, continue water geven en
hopelijk een keer oogsten. Vijf tot zes jaar geleden
hadden we in de Demokwekerij veel Koreanen. Nu
hoor ik van de toeleveranciers terug dat ze werk in
dat land hebben.”

Demokwekerij Westland is een breed kenniscentrum dat
optreedt als verbindende schakel tussen bedrijfsleven, kwekers,
onderzoeksinstellingen, technische toeleveranciers, onderwijs
en overheid. De organisatie is onderdeel van Proeftuin Zwaagdijk,
dat geldt als één van de belangrijkste agrarische onderzoekscentra
van Nederland op het gebied van praktijkgericht onderzoek.
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