
BRILJANT 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 
een van de deelnemers van deze ‘Club van 100’: Wie zijn ze, 
waarom doen zij mee, en wat hopen zij te bereiken? In deze 
editie: Priva uit De Lier.
 
DOOR ESDOR VAN ELTEN

 
“Onderzoek moet je doen met vi-
sie”, vindt Jorrrit Budding, Manager 
Water Systems Group bij Priva. “Te 
vaak is onderzoek gericht op inci-
dentmanagement. Hoe lossen we 
een bepaald probleem op. Maar het 
mag fundamenteler. Kijken wat we 
kunnen op de middellange termijn. 
En dingen die we misschien al sinds 
jaar en dag doen ter discussie stel-
len. De vraag áchter de vraag zien.”
 
SAMENWERKEN
Samen met Patrick Dankers, Pro-
duct Manager procesautomatise-
ring (”in de volksmond klimaat-
computers”) is Budding namens 

Priva betrokken bij de Club van 100 
van WUR Glastuinbouw. “Priva is er 
altijd een van voorstander geweest 
om vanuit het bedrijfsleven onder-
zoek te financieren”, legt hij uit. 
Zeker nu het centraal gefinancierd 
onderzoek terugloopt.
 
GOEDE ZET
De WUR heeft met de Club van 
100 een goede zet gedaan en laten 
zien dat zij ondernemend is gaan 
denken.” En dat is belangrijk voor 
onderzoek, denkt hij: “Als onderne-
mer weet je dat je het nooit alleen 
kunt doen. Dat je anderen nodig 
hebt. Binnen deze sector al hele-
maal. De Nederlandse tuinbouw 
is immers groot geworden door 
samenwerking.” Het gezamenlijk 
belang moet dan ook leidend zijn 

in de club: “Bij alles wat we doen 
moeten we bedenken: hoe gaat dit 
de leidende positie van de Neder-
landse tuinbouw versterken?”
 
BRILJANT IDEE
Budding en Dankers noemen on-
derwerpen die direct gerelateerd 
zijn aan de belangen van Priva, en 
daar zijn ze zich bewust van. Hoe zit 
het dan met het gloedvolle betoog 
van samenwerking? “Dat geldt net 
zo goed”, vindt Budding. “In al zijn 
eenvoud is de Club van 100 een bril-
jant idee.
 
LAGE DREMPEL
De Club van 100 zorgt ervoor dat de 
drempel voor ‘kleine vragen’ ver-
kleind wordt. Maar het leidt niet 
alleen tot onderzoek, het biedt ook 

de gelegenheid om met andere par-
tijen om de tafel te zitten. Iedere 
deelnemer bekijkt een vraagstuk 
immers vanuit zijn eigen perspec-
tief .

ACTIEF BETROKKEN
En natuurlijk willen we actief be-
trokken zijn en dingen brengen. 
We zijn echter geen filantropische 
instelling. We willen actief betrok-

ken zijn en dingen brengen, maar 
er moet voor ons ook iets te halen 
zijn.”
Is Budding dan tevreden met de 
resultaten tot dusver? “We zijn te-
vreden met het concept zoals het is, 
en ook wel met hoe het momenteel 
loopt. Je bereikt iets voor jezelf én 
met elkaar.
Dat mag wat mij betreft ook best 
wat breder uitgedragen worden.”

INHOUDELIJK n Budding’s collega Patrick Dankers is vooral 
inhoudelijk bij de Club van 100 betrokken. Priva is lid van de 
werkgroep Licht. “Een onderwerp dat ook mijn persoonlijke 
interesse heeft”, aldus Dankers.

DOOR ESDOR VAN ELTEN

“We weten dat lichtkleuren effect 
hebben. Maar wélke effecten pre-
cies, dat is nog onduidelijk. De on-
derzoeken die tot dusver gedaan 
zijn leveren alleen nog maar meer 
vragen op.

KENNIS
Hoe stel je een goed lichtrecept op 

en hoe pas je het toe? Wat gebeurt 
er precies in de plant? In de kennis 
over lichtresponse zijn nog grote 
stappen te maken.”
 
FUNDAMENTELE KENNIS
Het zijn juist fundamentele en las-
tige vragen als deze waar het WUR-
onderzoek zich op moet richten, 
vinden zowel Budding als Dankers.

“Onze corebusiness is procesrege-

ling. Dat kan niet zonder funda-
mentele kennis.

Wat is bijvoorbeeld de relatie tus-
sen klimaat, watergift en verdam-
ping? Wat beïnvloedt wat precies?
 

BLACK BOXES
Een Venlo-kas zit vol technologie, 
maar de plant is de grootste kli-
maatfactor en daarin zitten nog 
een hoop ‘black boxes’.
 

CLUB VAN 100
Wilt u ook deel uitmaken van de 
Club van 100? Neem dan contact 
op met Jan Willem de Vries (janwil-
lem.devries@wur.nl, 0317-485696) 
of Sjaak Bakker (sjaak.bakker@
wur.nl , 0317-485605).
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Priva gaat voor onderzoek met visie
n “In al zijn eenvoud is de Club van 100 een briljant idee”

Jorrit Budding, Manager Water Systems Group bij Priva.

De Priva Campus.

Onderwerpen dienen belang van Priva


