
ONDERZOEK n In november 2014 introduceerde Wageningen 
UR Glastuinbouw de ‘Club van 100’. Een groep bedrijven rond-
om de tuinbouw die zich samen sterk gaan maken voor toe-
gepast fundamenteel en strategisch onderzoek bij Wagenin-
gen UR Glastuinbouw. De Bloemenkrant portretteert iedere 
maand één van de deelnemers van deze ‘Club van 100’: Wie 
zijn ze, waarom doen zij mee, en wat hopen zij te bereiken? In 
deze editie: Horticoop.
Door Esdor van Elten

‘Horticoop is de enige coöperatieve 
toeleverancier in de tuinbouwsec-
tor’, aldus Igo Janssen. Samenwer-
ken zit daarmee in het DNA van het 
bedrijf, wil de algemeen directeur 
van Horticoop daarmee maar zeg-
gen. Niet verbazend dus dat Hor-
ticoop bij de eerste lichting leden 
van de Club van 100 zat.
‘De Club van 100 dient niet alleen 
het individuele belang van ieder lid 
afzonderlijk, maar ook het belang 
van het collectief: niet alleen van 
de leden zelf, maar van dat van de 
hele Nederlandse tuinbouw. Dat 
was voor ons een belangrijke reden 
om mee te willen doen. ‘Daarnaast 
onderkent Janssen dat de Club van 
100 ook belangrijk is voor de WUR 
zelf: ‘Het bestaansrecht van de WUR 
staat wat mij betreft niet ter discus-
sie: De WUR speelt een belangrijke 
rol in de continuïteit van de tuin-
bouw en in de wereldwijde voor-
sprong die de Nederlandse tuin-
bouw daar in heeft.
 
KENNIS
In de huidige tijd is het nodig dat 
ook het bedrijfsleven bijdraagt aan 
de ondersteuning van de WUR en 
het onderzoek dat zij doen. Tegelij-
kertijd geeft de WUR daar ook weer 
veel voor terug: kennis. Innovatie, 
waar de bedrijven weer hun voor-
deel mee kunnen doen. De Club van 
100 leidt dus als het goed is tot een 
win-win situatie.’
Wel vindt Janssen het belangrijk dat 
de WUR zijn eigen rol goed defini-
eert en bewaakt: ‘Zij moeten vooral 
praktisch en toepasbaar onderzoek 
doen dat nog niet door anderen 
wordt gedaan, en daarbij zijn na-

tionale en internationale netwerk 
optimaal benutten.’ Janssen denkt 
dat de WUR met de Club van 100 
een goede weg is ingeslagen. ‘En we 
denken graag mee over het vervolg 
van dit initiatief.’
 
SAMENWERKEN
De focus van Horticoop ligt op tuin-
bouwtoelevering, substraten en 
techniek. Hiermee wil het bedrijf 
het rendement van haar afnemers 
verbeteren. Bedrijfsonderdelen 
die kennisintensief zijn en waar 
onderzoek dus van belang is. ‘Het 
ontsluiten van kennis wordt in de 
toekomst steeds belangrijker. Met 
onze kennisafdeling hebben we 
intensief contact met de WUR, dus 
wat de Club van 100 doet is ons 
niet vreemd. Innovatie is ook voor 
ons belangrijk, met name in zaken 
waarin we als bedrijf echt verschil 
willen maken: teelttechnieken, mi-
lieu, meststoffen etc.
We hebben te maken met belangrij-
ke issues zoals het waterspoor (be-
sparing, reiniging en recycling van 
water) en energiehuishouding.’ De 
Club van 100 is onderverdeeld in 

werkgroepen voor verschillende is-
sues en Horticoop is vertegenwoor-
digd in de werkgroep Bemestings-
advies 2.0. ‘Onze afgevaardigde col-
lega’s zijn specialisten met kennis 
en ervaring’, aldus Janssen. ‘We wil-
len een stuk van onze deskundig-

heid aan het project bijdragen.
 
WIN-WIN
‘Want samenwerken vraagt om ge-
ven en nemen, meent de directeur. 
‘Als we gewoon een onderzoek af-
nemen is dat eigenlijk een transac-
tie. Maar samenwerken is iets heel 
anders. Dan streef je naar gezamen-
lijk voordeel.’ Dat hij daarom in de 
Club van 100 bij concurrenten aan 
tafel zit deert Janssen niet: ‘We kun-
nen binnen de club vooral onze 

gezamenlijke zaken benadruk-
ken. Zaken in het belang van onze 
sector. Er gaat niet zozeer bedrijfs-
specifieke informatie over tafel.’ 
Janssen sluit niet uit dat doordat 
bedrijven elkaar in de Club van 100 
ontmoeten, er wel eens onverwach-
te samenwerkingsverbanden zou-
den kunnen ontstaan. ‘Als je elkaar 
ontmoet zie je toch al snel waar 
gemeenschappelijke uitdagingen 
liggen.’

KENNIS n Horticoop (onderdeel van het Coöperatief Ko-
ninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop) is tuinbouwtoele-
verancier en ontwikkelt en biedt kennis, advies, educatie, 
producten en installaties op het gebied van tuinbouwbeno-
digdheden, tuinbouwtechnieken en teelttechnieken.

Altijd vanuit een moderne coöpe-
ratieve gedachte: met alles wat we 
doen richten we ons op het rende-
ment en de continuïteit van onze 
klanten. Uiteindelijk is dat ook in 
óns belang.
 
VERBINDEN
Horticoop heeft zich ontwikkeld 

tot een sterke en deskundige part-
ner op het gebied van kennis en 
rendement, voor onze afnemers én 
toeleveranciers.
Gedreven door deze overtuiging 
wil Horticoop voorop lopen in de 
tuinbouw.
Initiatief nemen. Verbinden. Sa-
men kennis, mogelijkheden en 

ontwikkelingen koppelen aan teel-
ten, vragen en afnemers. Voor een 
gezonder perspectief en een beter 
rendement voor ons allen.
 

SAMEN
In dit ene woord zit alles waar 
we bij Horticoop in geloven. Het 
vormt ons bestaansrecht. Wij zijn 
nog de enige coöperatieve toeleve-

rancier. Coöperatief, omdat we ons 
nu eenmaal verbonden voelen met 
onze afnemers en toeleveranciers. 
Sterker nog, we zijn het.
‘Samen’ zit in onze genen.
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“WUR op goede weg met club van 100”
n Igo Janssen van Horticoop:

Igo Janssen: ‘Het bestaansrecht van de WUR staat wat mij betreft niet ter discussie.’

Samen zit in onze genen


