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Testen van nieuwe ontwikkelingen en systemen op praktijkschaal

'Eén twee drie - test - en starten maar'

Aad van den Berg: “Aan het einde van dit jaar moet alle hardware gereed zijn, begin maart gaan de
deuren officieel open, maar er is nu al volop belangstelling.”

Foto: Eric van Houten

Geen plaats om nieuwe ontwikkelingen en technieken te initiëren, maar om hun waarde in de praktijk grondig te testen.
Dat staat de oprichters van het Improvement Centre voor ogen. Aan hun geesteskind wordt op het moment de laatste
hand gelegd. De eerste afdelingen van het elfduizend meter grote bedrijf in Bleiswijk staan al vol en begin 2007 moet
alles gereed zijn. Aad van den Berg, één van de oprichters, legt de achtergronden uit van dit praktijkcentrum waarmee
inmiddels veel bedrijven en organisaties een samenwerking zijn aangegaan.
TEKST EN BEELD: JOS BEZEMER

Het Improvement Centre is een facilitair praktijkcentrum dat
groene kennis ontwikkelt. Deze kennis staat ten dienste van de
participanten, ofwel opdrachtgevers. De testfaciliteiten zijn
beschikbaar voor wie ze nodig heeft, maar zijn primair afgestemd op de voedingstuinbouw.

Geen speeltuin
Het blijkt dat de behoefte aan het nieuwe praktijkcentrum groot
is, aldus Aad van den Berg. “Nederlandse glastuinbouwondernemers zijn gewend voorop te lopen”, vertelt hij. “Zij adopteren
nieuwe ontwikkelingen pijlsnel. Dat is een noodzaak, want hun
kostprijs is hoger dan elders in de wereld en de concurrentie is
groot. Maar naarmate de bedrijven groter worden, nemen de
belangen èn de risico's toe. De banken volgen de ontwikkelingen
kritisch en zijn nogal eens geneigd om op de rem te gaan staan.
Op zich is dat niet erg, het is ook hun taak om het geld te
beschermen. Zij zien niet graag dat een klant zijn bedrijf tot
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Aad van den Berg:
“Wij bieden de mogelijkheid om op praktijkschaal
nieuwe technieken te toetsen en de uitkomsten naar
het eigen bedrijf te vertalen.”
‘speeltuin’ verheft. Tegen deze achtergrond verschaft het
Improvement Centre tuinbouwondernemers en toeleveranciers
de mogelijkheid om op praktijkschaal en degelijk en betrouwbaar nieuwe technieken of concepten te toetsen en de uitkomsten naar hun bedrijf te vertalen.”

Betrouwbare uitkomsten
Het Improvement Centre krijgt 11 afdelingen van elk 1.000 m2. Dat
aantal meters is minimaal vereist om betrouwbare uitkomsten op
praktijkschaal te realiseren. Anders gezegd: wat op 1.000 m2 mogelijk blijkt te zijn, zal op 10.000, 30.000 of meer meters ook kunnen.

06-11-2006

20:12

Pagina 3

ONDERZOEK

' op nieuw Improvement Center

Terwijl de eerste afdelingen al in bedrijf zijn, leggen leveranciers de laatste hand aan het Improvement Center.

Veel zal draaien om het uittesten van
nieuwe technische concepten. “Die worden almaar belangrijker”, zegt Van den
Berg. “Misschien zullen de energieprijzen
soms een paar centen dalen, maar op de
lange termijn blijven zij natuurlijk stijgen. Goedkoper zal het nooit meer worden en daar moeten we ons bij neerleggen. Dat geldt niet alleen voor energieprijzen, maar ook voor andere kostprijscomponenten, zoals arbeid. Dit betekent
dat heel veel aandacht nodig is voor het
optimaliseren van het productie- en teeltproces.”

Aanbellen bij de buurman
Het toetsen van tal van technieken en
innovaties is mogelijk. Het Improvement
Centre heeft veel te bieden: van het testen
van groeilicht en nieuwe substraten tot
en met rassenproeven, teeltconcepten en
-recepten en het optimaliseren van plantafstanden.
Individuele tuinbouwbedrijven, maar
ook telersverenigingen, veredelingsbedrijven en technische toeleveranciers
kunnen participant zijn. Veel van deze
partijen zijn al met het Improvement
Centre in zee gegaan. Ook Wageningen UR
Glastuinbouw, dat naast het Improvement
Centre zijn nieuwe proefbedrijf bouwt,
behoort tot de bedrijven die gebruik
maken van de faciliteiten. Op de locatie
van PPO zijn de onderzoeksafdelingen
kleiner; juist voor onderzoek dat een grotere schaal vereist, kan de business unit
van de Wageningse universiteit aanbellen

bij de buurman, tweehonderd meter verderop.

Onafhankelijk, toegankelijk
Het proefbedrijf wordt als private onderneming geëxploiteerd, is onafhankelijk en
goed toegankelijk. Deelnemende bedrijven worden participant door een abonnement aan te gaan. Met deze abonnementsstructuur streeft het Centre een
meerjarige deelname na; dat kan ervoor
zorgen dat participanten elkaar langdurig
treffen en gezamenlijk nieuwe (teelt)concepten tot stand brengen.
“Innovaties uit verschillende hoeken
raken elkaar dan al voordat ze bij de teler
geïmplementeerd worden”, legt Van den
Berg uit. “De resultaten van de proefneming zijn voor de participant. Meerdere
partijen kunnen deelnemen in één afdeling, om zo de kosten van zo'n afdeling te
delen en meerdere componenten van het
teeltproces in een seizoen te toetsen.” De
abonnementshouders hebben toegang tot
het Improvement Centre, desgewenst met
gasten of relaties. Zij kunnen hun eigen
proefnemingen bekijken, maar ook andere, vrij toegankelijke afdelingen bezoeken.

Zekerheid voor de gebruikers
Aan het einde van dit jaar moet alle
hardware gereed zijn, begin maart gaan
de deuren officieel open. Van den Berg:
“Ik verwacht een goede bezetting van het
centrum, omdat de Nederlandse glastuinbouwsector een dergelijke faciliteit nodig

heeft gezien de schaalvergroting - en de
risico’s die deze met zich meebrengt - en
de behoefte aan nog snellere vernieuwing
in de sector.”
Het Improvement Center is een glazen
gebouw, net als elke andere kas, maar mèt
de technische faciliteiten en de medewerkers om de proefnemingen van de participanten te verzorgen. “De gebruiker
bepaalt wat er gebeurt en krijgt daarmee
de informatie die hij van belang acht voor
zijn bedrijf of de sector. Wij bieden de
gebruikers zekerheid als het gaat om nieuwe technologie, nieuwe systemen en nieuwe teeltconcepten. Zekerheid die het tuinbouwondernemers en andere gebruikers
mogelijk maakt zonder zorgen nieuwe
richtingen in te slaan. Omdat deze terdege zijn onderzocht en de gebruikers dus
weten wat de waarde ervan is voor hun
eigen bedrijf.”
Tuinbouwondernemers, toeleveranciers en
organisaties in de voedingstuinbouw kunnen
voor het testen van nieuwe ontwikkelingen en
systemen op praktijkschaal voortaan terecht
bij het Improvement Centre. Het onafhankelijke praktijkcentrum heeft 11 afdelingen van
1.000 m2 en wil het teeltproces in de glastuinbouw verder optimaliseren. Wie nieuwe zaken
eerst wil toetsen teneinde risico's uit te
sluiten, kan een beroep doen op dit bedrijf,
dat begin volgend jaar de deuren officieel
openstelt.
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