
SAMEN n In november 2014 introduceerde Wageningen UR 
Glastuinbouw 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: Plantenkwekerij Van der Lugt.
Door Esdor van Elten

De Club van 100 is niet alleen een 
mooi, maar ook nodig initiatief, 
volgens plantenkweker Bert van 
der Lugt. “het kennisniveau in de 
Nederlandse tuinbouw moet be-
houden blijven en dus is onderzoek 
van cruciaal belang. De WUR is daar 
een belangrijke speler in en het is 
belangrijk dat ze dat ook blijven. 
Geen gemakkelijke taak in deze 
economisch lastige tijd.” Van der 
Lugt juicht het dan ook toe dat de 
WUR meer samen gaat werken met 
het bedrijfsleven. “Ze moeten juist 
meer naar een business-to-business 
model groeien. Het bedrijfsleven 
heeft belang bij alle kennis die bij 
de WUR aanwezig is, en omgekeerd 
kunnen de bedrijven niet alleen fi-
nancieel bijdragen, maar ook con-
crete en actuele onderzoeksvragen 
én ervaringen aandragen.” Juist die 
wisselwerking maakt de Club van 

100 zo sterk, denkt Van der Lugt. “De 
Club heeft zowel oog voor het alge-
meen belang als voor de belangen 
van de individuele ondernemer.”
 
BASISHOUDING
Dat ieder bedrijf daarbij ook kijkt 
naar ‘what’s in it for me?’ vindt de 
ondernemer logisch: “Er is geen be-
drijf wat geld wil wegsluizen zon-
der dat ze er zelf (ook) niet beter 
van willen worden. Maar tegelijker-
tijd moet dat niet het enige motief 
zijn. De Nederlandse tuinbouw is 
groot geworden door samenwer-
king en kennisuitwisseling. En 
hoewel dat de afgelopen decennia 
steeds lastiger is geworden, geloof 
ik nog steeds dat dat de juiste ma-
nier is om onze voorsprong in de 
tuinbouw te behouden.” Samen-
werking is dan ook wat de Club van 
100 bijzonder maakt, vindt Van der 
Lugt. “Bij het productschap betaal-
den de leden wel voor onderzoek, 

maar er was geen samenwerking. 
Bij de Club van 100 is die samen-
werking er wel, want behalve fi-
nancieel draagt ieder lid ook zijn 
of haar ervaring en kennis bij.” Dat 
klinkt mooi, maar is niet gemak-
kelijk, erkent hij: “Samenwerken is 
hard werken. Je moet verschillende 
belangen, culturen, organisaties en 
belangen op één lijn zien te krijgen. 
Dat is ingewikkeld.” Het begint met 
een goede basishouding: “’Geen 
voor wat hoort wat’ mentaliteit 
maar de oprechte wil om iets voor 
de ander te willen doen; als ik met 
jou ga samenwerken wil ik dat jij er 
beter van wordt.” Dat werkt uitein-
delijk ook in je eigen voordeel uit: 
“als we met elkaar sterkere plan-
ten kunnen ontwikkelen is dat ook 
weer goed voor mijn klanten.”
 
ADVIESGROEP
Plantenkwekerij Van der Lugt is 

lid van de projectgroep Plantweer-
baarheid : “We hebben twee afge-
vaardigden. Echte praktijkmensen 
die onze teeltervaringen kunnen 
inbrengen.” Van der Lugt is zelf ge-
vraagd voor de nieuwe adviesraad 
van de Club van 100. “Die raad moet 
toezicht gaan houden op de gang 
van zaken: doen we het met z’n al-
len nog een beetje goed?” Hoe dat 
er precies uit gaat zien is nog niet 
bekend: “we moeten de eerste ver-
gadering nog houden.” De planten-
kweker heeft ook de vouchers voor 

‘eigen’ onderzoek nog niet ingewis-
seld: “de onderzoeksvragen waren 
net te laat klaar.” Dat onderzoek zal 
te maken kunnen hebben met het 
definiëren van de eigen producten: 
“We willen daar data aan kunnen 
hangen. Zaken kunnen meten. Er 
moeten dus allerlei definities wor-
den opgesteld en meetapparatuur 
worden ontwikkeld. Want hoe be-
ter we ons product in kaart kunnen 
brengen, hoe meer grip we er op 
krijgen.”

HONDERD n Plantenkwekerij Van der Lugt BV vierde vorig 
jaar haar 95-jarig bestaan en is dus hard op weg naar het 
eeuwfeest. Het familiebedrijf legt zich van oudsher toe op 
de opkweek van groenteplanten, potplanten, perkgoed, 
snackgroenten en de verlengde opkweek van snijgerbera’s.

Sinds 2006 is het bedrijf gevestigd 
aan de Irisweg in Bleiswijk. Op een 
oppervlak van 12 hectare glas pro-
duceert het bedrijf daar jaarlijks 
miljoenen planten die hun weg 
vinden naar professionele groen-
tekwekers in Nederland en ver 
daarbuiten.
Plantenkwekerij Van der Lugt pre-
senteert zich als een ‘innovatief 
bedrijf’ dat daarbij wel vasthoudt 

aan ‘traditionele’ waarden, zo-
als: betrouwbaarheid, integriteit, 
transparantie en dienstbaarheid.

NIEUWSTE INZICHTEN
Het bedrijf ontwikkelt voortdu-
rend haar teeltmethodes verder 
op basis van de nieuwste weten-
schappelijke en commerciële 
inzichten en verhuurt ruimte en 
kennis ook aan andere kwekers. 

De laatste jaren zoekt Van der Lugt 
met behulp van de samen met de 
WPK uit Made opgerichte Plant-
Factory BV steeds meer buiten-
landse samenwerking op.
Onder meer door verkoop van 
kennis en technologie en het on-

der licentie laten produceren van 
producten in bijvoorbeeld Cana-
da, de VS, Nieuw Zeeland en India.

MVO
Ook maatschappelijk verant-
woord ondernemen is een belang-

rijk onderdeel van de bedrijfs-
voering. Zo was Van der Lugt zeer 
nauw betrokken bij de ontwikke-
ling van AquaReuse, een reeds ge-
lanceerd project voor hergebruik 
van proceswater in de Overbuurt-
sche polder te Bleiswijk.
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Van der Lugt is blij met de club van 100

Kwekerij hard op weg naar het eeuwfeest


