
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: Ridder-HortiMaX
Door Esdor van Elten

“De Club van 100 kan voor Ridder-
HortiMaX ook een springplank 
naar het buitenland zijn”, denkt 
CEO Joep van den Bosch van Horti-
MaX. “Het is in ieder geval voor ons 
mede een overweging geweest om 
lid te worden.”
 
CULTUUROMSLAG
Ridder-HortiMaX hoorde bij de eer-
ste lichting leden die zich aanmeld-
den bij de Club van 100. “Wij zijn 
een honderd procent tuinbouwbe-
drijf en zien het belang in van stra-
tegisch onderzoek.”, aldus Van den 
Bosch.
Wij sluiten ons dan ook van harte 
aan bij het ideële onderdeel van 
de Club van 100: mede door het be-
drijfsleven betaald fundamenteel 
onderzoek dat openbaar gedeeld 

wordt. Een goede ontwikkeling. De 
sector is er lange tijd aan gewend 
geweest dat de overheid dit soort 
diepte-investeringen deed. Er is 
dus een cultuuromslag nodig; het 
bedrijfsleven moet beseffen dat zij 
daar ook een rol in kan, en moet 
spelen.”
Toch heeft dat ook haken en ogen, 
denkt Van den Bosch: “De tuinbouw 
is grotendeels het terrein van het 
midden en kleinbedrijf. En hoewel 
er grote bedrijven zijn, die veel 
doen aan research & development, 
hebben dit soort bedrijven de bud-
getten niet om echt fundamenteel 
onderzoek te doen.
De combinatie van een MKB sector 
en een terugtrekkende overheid 
leidde tot een initiatief als de Club 
van 100. Tegelijkertijd heeft de WUR 
met de Club van 100 de deur open 
gedaan voor het bedrijfsleven. De 

wetenschap was lang een gesloten 
bolwerk. Meer samenwerkingen 
tussen deze partijen is alleen maar 
goed voor de sector.”
Toch denkt Van den Bosch dat de rol 
van de overheid niet uitgespeeld 
is: “Het gevaar van een te grote rol 
van het bedrijfsleven in het onder-
zoeksveld is dat de focus dan ver-
schuift naar toegepast onderzoek 
en de korte termijn. Steun van de 
overheid kan dit indammen.”
 
KANSEN IN HET BUITENLAND
Het gezamenlijk belang is dus be-
langrijk voor Ridder HortiMaX, 
maar uiteraard hoopt het bedrijf 
zelf ook te profiteren van het lid-
maatschap.
“De Club van 100 geeft ons directe 
toegang tot expertise, door mid-
del van de vouchers”, legt Van den 
Bosch uit. “We zitten dus eerste 
rang bij nieuwe ontwikkelingen. 
Niet voor niets zit onze directeur 
R&D Ad de Koning in één van de 
werkgroepen.” Onderzoek is be-

langrijk voor HortiMaX: “20% van 
ons bedrijf, en dus ook 20% van ons 
budget besteden wij aan product-
ontwikkeling.
Maar dat beperkt zich tot ons eigen 
gebied, met name technische ont-
wikkelingen.” HortiMaX houdt zich 
bijvoorbeeld bezig met optimalisa-
tie van CO2 dosering “De techniek 
hebben we, maar de teeltkennis 
hebben we nodig.
Deels vinden we die kennis bij in-
novatieve kwekers waar wij mee 
samenwerken, maar het is na-
tuurlijk ook precies het vakgebied 
waar de WUR sterk in is.” En dan is 
er nog een belangrijk aspect van 

het lidmaatschap: namelijk de re-
latie met Wageningen UR zelf. “De 
Universiteit van Wageningen staat 
wereldwijd enorm goed aange-
schreven. Een hechte relatie met de 
WUR opent dus ook deuren in het 
buitenland.
Als preferred supplier van de WUR 
hopen we aangedragen te worden 
als dat zo te pas komt.” Dat gebeurt 
al volgens Van den Bosch: “Bij pro-
jecten in Abu Dhabi en Riyad werd 
de WUR ingeschakeld door de lo-
kale investeerders daar. Inmiddels 
zijn dankzij de WUR vijf Nederland-
se bedrijven bij dat project betrok-
ken.”

WAARDE n Ridder-HortiMaX is een tuinbouwtoeleverancier 
gericht op de toegevoegde waarde voor tuinders met techni-
sche oplossingen op gebied van klimaat & energie, water en 
voeding, arbeid & productiviteit en bediening en analyse.

Eenvoudig gezegd: met de geavan-
ceerde producten van Ridder-Hor-
tiMaX heb je optimaal invloed op 
en inzicht in het klimaat en de pro-
cessen in de kas.

HortiMaX, tegenwoordig onder-
deel van Ridder, is groot geworden 
in de klimaatregeling en ontwik-
kelde geavanceerde procescompu-
ters voor allerlei processen zoals 
belichting, waterbeheer, voeding, 

verwarming, koeling, energie en 
emissie.
Daarnaast levert HortiMaX hard- 
en software om arbeid, processen 
en productiviteit te monitoren en 
data te verzamelen voor analyse.
Daardoor weet de tuinder op ie-
der gewenst moment exact hoe de 
zaken ervoor staan, zodat hij kan 
inspelen op de actuele situatie, of 
dat nu om teelt, techniek of mens-
kracht gaat.

OORSPRONG
HortiMaX is van oorsprong een 
Pijnacker’s bedrijf, maar in april 
2016 verlieten zij deze vertrouwde 
basis om zich te vestigen op Hon-
derdland in Maasdijk.
Daarnaast heeft Ridder-HortiMaX 

groep vestigingen in Frankrijk, 
Spanje, Verenigde Staten, Canada, 
Mexico en China.

Joep van den Bosch: “Ons continue 
doel is om onze klanten in staat 
te stellen een hoger rendement te 

behalen door ze intelligente, in-
novatieve en gebruiksvriendelijke 
totaaloplossingen voor de profes-
sionele tuinbouw te bieden.
We doen dit over de gehele wereld 
met een team van toegewijde en er-
varen professionals.”
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“WUR opent deuren in het buitenland”
n Joep van den Bosch van HortiMaX

HortiMaX: “20 % van ons bedrijf, en dus ook 20% van ons budget besteden wij aan productontwikkeling.”

Optimaal invloed op klimaat en de processen in de kas.

Ridder-HortiMaX en totaaloplossingen


