
100 n In november 2014 introduceerde Wageningen UR Glas-
tuinbouw de ‘Club van 100’. Een groep bedrijven rondom de 
tuinbouw die zich samen sterk gaan maken voor toegepast 
fundamenteel en strategisch onderzoek bij Wageningen 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: Rabobank Westland en Zuid-Holland Midden.
Door Esdor van Elten

“Kritische leden van de Club van 
100”, noemen Fabian van der Horst, 
directeur Bedrijven van Rabobank 
Zuid-Holland Midden en Ruud van 
der Vliet, directeur Bedrijven van 
Rabobank Westland zichzelf.
Ze zijn overtuigd van het nut van 
het initiatief, maar volgens hen 
moet WUR Glastuinbouw verder 
kijken dan zij nu doet: “De Neder-
landse glastuinbouw moet meer in 
totaaloplossingen gaan denken.”
Rabobank was één van de leden van 
het eerste uur van de Club van 100. 
En met volle overtuiging: “kennis is 
belangrijk, ook voor ons als bank”, 
aldus Van der Horst. “Als systeem 
juichen we dit initiatief toe.”
Net als de andere leden van de Club 
participeert Rabobank in het ge-
meenschappelijke onderzoek en 
kan zij een deel van haar inlegbe-
drag besteden aan ‘eigen projec-
ten’.
“Wij hebben onder andere bijge-
dragen aan onderzoek naar algen-
kweek en het vanilleproject.” Nut-

tig onderzoek, maar toch zijn Van 
der Horst en Van der Vliet niet hele-
maal tevreden:
“Dit zijn mooie projecten, maar er 
komt uiteindelijk toch te weinig 
uit. De Club van 100 is te weinig in-
novatief en richt zich teveel op de 
productie. Het gevaar is dat de Club 
dan verwordt tot een subsidiepot 
zonder kop of staart.”
 
FEEDING THE MEGACITIES
“De productie blijven optimalise-
ren leidt niet per definitie tot verbe-
tering van de marges, of tot echte 
innovatie”, zo legt Van der Vliet uit.
“De WUR zou verder moeten kij-
ken dan productie en aan moeten 
sluiten bij onderzoeken rondom 
wereldwijde megatrends. Zo’n me-
gatrend is bijvoorbeeld ‘Feeding 
en Greening the Megacities’. Met 
als concrete vraag: hoe voeden wij 
straks steden met twintig miljoen 
mensen of meer?
Dan kun je natuurlijk naar produc-
tie kijken, maar dat probleem om-
vat veel meer logistiek, maar ook 
eetgewoonten, hoe gaan mensen 
om met voedsel, etc. Maar ook hoe 
zorgen we vanuit de tuinbouw voor 
een gezond leefklimaat. Hoe kun-
nen we onze relevatie bij de consu-
ment vergroten?”
“Zo’n megatrend moet je dus in-
terdisciplinair aanpakken”, vult 
Van der Horst aan. “denken in 
crossovers. Hoe kunnen we tech-
nieken uit de ene branche inzetten 
in de andere? De tuinbouwsector 
moet niet in z’n eentje bezig gaan, 
maar aan tafel schuiven met andere 
partijen om deze problemen op 
te kunnen lossen. Internationaler 

werken en ook nadenken over hoe 
wij in Nederland onze kennis en 
kunde kunnen vermarkten.
Doen we dat niet, dan zullen we uit-
eindelijk ingehaald worden door 
het buitenland.”
 
TOTAALOPLOSSING
Zoek partners van buiten de tuin-
bouwsector, bepleiten Van der 
Horst en Van der Vliet. Daar kan de 
Rabobank wat hen betreft ook een 
actieve rol in spelen.
“Wij kennen natuurlijk de agrari-
sche sector door en door, maar we 
hebben ook directe lijnen met an-
dere sectoren.
Zo zijn we Crown Partner van Ro-
bovalley, waarvan het Robot Master 
Team nu al het ‘Silicon Valley van de 
robotica’ wordt genoemd. Samen-

werking met zo’n partner kan tot 
echte vernieuwing leiden.”
Kijk dus naar andere ontwikkelin-
gen en technieken van buiten de 
tuinbouwsector, benadrukt Van der 
Vliet: “Neem een voorbeeld aan de 
Nederlandse weg- en waterbouw: 
die bouwen niet meer afzonderlijk 
van elkaar wegen en dijken, maar 
werken met elkaar samen om naar 
het buitenland met één totaalop-

lossing te komen.
Zo zou ook de Nederlandse glas-
tuinbouw met elkaar naar buiten 
moeten treden. En de WUR kan 
daarin een belangrijke en verbin-
dende partner zijn.”
Ook Van der Horst en Van der Vliet 
zijn bereid daar hun aandeel in te 
leveren: “Wij willen de WUR graag 
meenemen in de ontwikkelingen 
die wij zien.”

WORTELS n De Rabobank is vanouds geworteld in de agrari-
sche sector.

Niet verbazend dus dat de bank 
verreweg de grootste financiële 
speler in de Nederlandse land- en 
tuinbouwsector is. Het hart van de 
tuinbouw ligt in Zuid-Holland: Bei-
de Rabobanken financieren samen 
ruim 60% van de Nederlandse glas-
tuinbouw. Maar de ambitie gaat 
verder dan financieren alleen:
“Wij verschaffen onze klanten toe-
gang tot kapitaal, kennis en net-
werk”, aldus Van der Horst en Van 
der Vliet. “daarom is sectorkennis 
voor ons belangrijk. Niet alleen 
voor onze eigen bedrijfsvoering, 

maar ook om onze klanten te kun-
nen helpen en adviseren.
Andersom komt veel van die ken-
nis juist weer bij onze klanten van-
daan. Onze financiële specialisten 
en onze accountmanagers zijn da-
gelijks in de tuinbouwsector aan-
wezig.
En ook de coöperatieve gedachte 
is bij Rabobank nog springlevend. 
We staan dagelijks in contact met 
onze leden en betrekken hen actief 
bij ons beleid. Onze ambitie is om 
de leidende Food- en Agribank in 
de wereld te zijn en te blijven.”
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Rabobank kritisch lid van Club van 100
n “De WUR moet verder kijken dan productie alleen”

Fabian van der Horst en Ruud van der Vliet.

Wereldleider als food- en agribank

Fabian van der Horst.

Ruud van der Vliet. Hoe voeden we straks steden met 20 miljoen inwoners?


