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De bouw van het World Horti Center verloopt voorspoedig. Het wordt een mondiaal
kennis- en innovatiecentrum, waar niet alleen studenten opgeleid worden, maar
waar bedrijven en andere partijen elkaar ontmoeten in een groene, innovatieve en
kennisrijke omgeving. Studeren, innoveren en leren staan centraal.

H

et World Horti Center in Naaldwijk tegenover Royal FloraHolland bestaat uit
drie onderdelen. Een school voor
mbo-studenten, waar ook ruimte wordt geboden voor
andere opleidingsinstituten, zoals hbo-instellingen en
onderzoeksinstituten. Op bijna 1 ha komt een demonstratie- en presentatieruimte voor zo’n 80 toonaangevende bedrijven. Het gaat om de participanten van Demokwekerij Westland, vooraanstaande bedrijven uit de
tuinbouwtechniek en toeleveranciers. Het derde onderdeel van het centrum betreft de onderzoekskassen van
Demokwekerij Westland waarin naast regulier plantonderzoek ook innoverende teeltideeën kunnen worden
uitgewerkt en getest.
Volgens Peet van Adrichem ’bouwheer’ van het World
Horti Center en directeur van Demokwekerij Westland
gaat het complex een voorname rol spelen in de vertaalslag van wat glastuinbouwbedrijven en -toeleveranciers
bezighoudt en wat studenten daarover moeten weten en
kunnen.

Ligt de bouw van het World Horti Center op schema?

PEET VAN ADRICHEM

Directeur Demokwekerij Westland

„Vanaf 21 augustus gaat de school open voor de eerste
lichting studenten. De demonstratie- en presentatieruimte moet op 1 oktober af zijn en twee maanden later
worden de onderzoekskassen opgeleverd. Als daarin
weer van alles groeit dan is het een mooi moment om
de bubbels open te trekken. De officiële opening is op 7
maart 2018.”

Gaat met het complex een wens van jou in vervulling?

Studeren,
innoveren
en leren

„Alles valt voor Demokwekerij Westland op zijn plek. De
rotonde voor de kwekerij wordt verbreed waarvoor de
ontvangstruimte en de parkeerruimte moeten wijken
oftewel het hart van het bedrijf. Vandaar dat we al van
plan waren om te verkassen. En hoe mooier als onderdeel van het World Horti Center. De plek waar je kan
samengaan met de jeugd die de toekomst heeft.”

Het centrum is dus een samenloop van omstandigheden?
„Min of meer. Er wordt al jaren over gepraat, maar
ontegenzeggelijk helpt mee dat als wij moeten verkas-

sen tegelijkertijd een school, MBO Westland, uit zijn
jas groeit en de Greenport Food Flower Experience een
locatie zoekt voor primaire tuinbouw. Tel daarbij op de
welwillendheid van de gemeente en alles valt op zijn
plaats.”

Dus plek voor een supermoderne demokwekerij?
„Deze locatie was eerst een productiekas en stap voor
stap omgebouwd voor proefdoeleinden. Niet echt efficiënt dus. Zo zijn de meststoffenunits verspreid over het
gehele complex, waar het vaak een gepuzzel was waar
de storing was. Dat is in het World Horti Center wel anders met één waterruimte. En zo wordt alles overzichtelijk met de laatste technieken.”

En dan moet je denken aan?
„Te veel om op te noemen. Qua meststoffengift is bijna
alles te organiseren. Belichtingsonderzoek is op grotere
schaal uitvoerbaar door de aansluitcapaciteit van 500
naar 800 ampère te verhogen. Draadbogen voor groentegewassen zijn geïntegreerd in de poten, zodat beugels
niet meer nodig zijn. Maar ook simpele dingen als dat
schermdoeken netjes worden weggewerkt in profielen.
Aan al die loshangende flappen erger ik me dood.”

En het gebouw zelf?
„World Horti Center wordt aangesloten op aardwarmte,
heeft 150.000 W zonnecellen op het dak en werkt met
warmtepompen. Door de slangen in de vloeren kunnen
we via de warmtepompen koelen en verwarmen in het
gebouw. Dit bespaart enorm veel energie.”

Wat maakt World Horti Center uniek?
„Dat bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs voor de
tuinbouwsector samen onder een dak zitten. Het aantal

’World Horti Center
gaat een voorname
rol spelen van tekentafels naar praktijk’
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’Het Westland is nog
steeds het hart van
de glastuinbouw’,
zowel nationaal als
internationaal’
participanten van de demokwekerij is al gestegen van
20 naar 65. Een brede diversiteit aan bedrijven uit de
tuinbouwtechniek en toeleveranciers. Dit maakt het interessanter voor nationale en internationale bezoekers.
Maar vooral het complex wordt de kraamkamer van de
glastuinbouw die perfect aansluit op de praktijk. Het
World Horti Cenrter gaat een voorname rol spelen van
tekentafels naar de praktijk.”

Het mes snijdt dus aan twee kanten?
„Precies. Het bedrijfsleven wordt geholpen en studenten
hebben interessante opdrachten. Bedrijfsleven werkt
mee aan de leerstof en studenten dragen bij aan het oplossen van vraagstukken waarmee bedrijven zitten om
innovaties van de grond te krijgen.”

Dus meer geschoold personeel voor telers?
„De praktijk vraagt steeds meer om specialisme. MBO
Westland is een brede opleiding, met naast tuinbouw
ook onder andere gezondheidszorg en bedrijfseconomie.
Deze studenten zitten nu dichter bij het vuur en ervaren
dat tuinbouw meer is dan het telen van producten. Als
de jeugd steeds beter begrijpt wat we doen dan levert
dat meer potentiële hogeropgeleide werknemers op.”

complex had gestaan. Ik betwijfel of een verdienmodel
voor World Horti Center ergens anders van de grond kan
komen. Want laten we eerlijk zijn: het Westland is nog
steeds het hart van de glastuinbouw’, zowel nationaal
als internationaal. Bedrijven die er toe doen in de sector
zijn hier geconcentreerd. Voor hen is het het Siliconvalley van de glastuinbouw. Hun dynamiek is de kracht van
het Westland; bedrijven zijn op een plezierige manier
met elkaar in competitie. Die spirit vind je nergens anders.”

Toch is de oorspronkelijke naam World of Westland voor
het complex losgelaten?
„Zoals geschetst in mijn vorige antwoord staat het Westland synoniem voor glastuinbouw. Vandaar dat ook in
eerste instantie is gekozen voor World of Westland. Bij
deze naamgeving kwamen emoties en sentimenten naar
boven waar ik niet veel woorden aan vuil wil maken.
Het is mij om het even.”

Eindconclusie: met World Horti Center is succes verzekerd?
„Garanties zijn altijd tot aan de deur. World Horti Center
moet zich gaan bewijzen. Trekt het genoeg evenementen
en buitenlandse bezoekers? Is het een meerwaarde voor
het bedrijfsleven? Levert het voldoende innovaties op?”

Is het terecht dat WHC in het Westland wordt gevestigd?
„De partijen die het initiatief genomen hebben voor het
World Horti Center komen uit het Westland. En waren
er echt niet aan begonnen als ergens anders zo’n uniek

TEKST EN BEELD

Peter van Leth

Peet van Adrichem heeft meer met techniek dan met teelt
zzPeet van Adrichem (59)

start zijn carrière in 1974 als
elektromonteur bij Gist Brocades. Na 5 jaar maakt hij de
overstap naar Holland Tuinbouw Techniek, omdat tuinbouwelektra hem als tuinderszoon meer trekt.
zzToch gaat hij vanaf 1981
werken op tuinbouwproduc-
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tiebedrijven. Allereerst drie
jaar in loondienst bij paprikakweker Wim Broch en
daarna bij tomatenkweker
Kees Damen.
zzIn 1984 huurt Van Adrichem een tuin om eerst andijvie en tomaten te telen en
daarna anjers en uiteindelijk
voornamelijk cyclamen.

zzSamen met zijn broer Jan

zzIn 2001 wordt deze kweke-

neemt Van Adrichem in 1986
het bedrijf van zijn vader
over. Ze beginnen met anjers, maar schakelen over op
bloeiende potplanten.
zzVan 1993 tot en met 2001
zet Van Adrichem samen
met zijn vrouw het potplantenbedrijf zelf voort.

rij verkocht en begint Van
Adrichem in Honselersdijk
als directeur van Demokwekerij Westland die hij samen
opzet met zijn broer Leo eigenaar Metazet FormFlex. In
2012 heeft Proeftuin Zwaagdijk de aandelen volledig
overgenomen.

