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“Wat wij vooral zochten was een
loketfunctie voor korte vragen”
 Anthura - veredelaar van orchidee en anthurium
CLUB  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: Anthura – veredelaar
van orchidee en anthurium.
Door Esdor van Elten

Wat Mark van der Knaap, samen met
broer Iwan en collega Marco van
Herk directeur van Anthura, vooral
aanspreekt in de Club van 100 is
de sfeer van samenwerking. “Wij
hebben vragen. Misschien heeft iemand anders het antwoord.” Van
der Knaap is dus blij met het Club
van 100 initiatief van Wageningen
UR Glastuinbouw.
“We waren het er binnen ons bedrijf al snel over eens dat we hier in
mee wilden.” De contacten met Wageningen UR waren er natuurlijk
al langer. “Ook wij waren betrokken in de discussie: waar moet het
heen met onderzoek en innovatie?
Wageningen UR heeft er goed aan
gedaan om dit op te pakken. En ik

vind het heel knap dat ze al zo snel
zo veel deelnemers hebben kunnen
vinden.”
LOKETFUNCTIE

Wat de directeur van Anthura met
name aanspreekt is dat dit nieuwe
concept onderzoek slagvaardiger
kan maken. “Wat wij bij vroegere
projecten vanuit de WUR of het
productschap nog wel eens misten
was een ‘loketfunctie’: een structuur waarin er snel ingegaan kan
worden op korte, concrete vragen.
Vandaag een vraag, morgen antwoord”. De Club van 100 biedt daar
mogelijkheden voor. Met name
door besteding van het bedrijfsgebonden budget, de helft van de
totale bijdrage van ieder lid van de
club. “Wij hebben de eerste uurtjes
al besteed.” Grote onderwerpen
mogen wat Anthura betreft dus
met een kleine vraag beginnen:
“Wij geloven in cyclisch handelen,
zodat je je snel kunt aanpassen aan
nieuwe ontwikkelingen. Flexibiliteit is belangrijk. De tijd van vooraf
rotsvast gestelde doelen en onderzoeksprojecten is voorbij.” Wat niet
wegneemt dat uit kleine flexibele
onderzoeken natuurlijk wel grote
projecten kunnen voortkomen, die
dan door partijen als de WUR, een
gewascoöperatie of in een ander
verband kunnen worden opgepakt.

in meerdere van die verbanden betrokken zijn.

KLEIN BEGINNEN

Teeltonderzoeker Marcel van Twist
vertegenwoordigt het bedrijf in de
stuurgroep Water, Nutriënten en

Emissie. Een belangrijk onderwerp,
ook voor Anthura zelf. “Ook wij hebben vragen op dat gebied. Zo missen we concrete kennis over hoe
meststof zich nou precies gedraagt
in substraat. Daarnaast blijft het
ook voor ons, net zoals voor de hele
sector, natuurlijk belangrijk dat we
blijven zoeken naar mogelijkheden
om de inzet van meststoffen en beschermingsmiddelen te beperken
en emissie te verminderen.” De
behoefte aan kennis in de sector is
onbegrensd, meent Van der Knaap.

sterkte. Wat ons betreft is de Club
van 100 er daar één van. Wij willen

Dat betekent wel dat je je als bedrijf
moet openstellen voor samenwerking en voorvragen van anderen.
Pre-competitief denken is belangrijk om grote vraagstukken aan te
pakken. We beseffen dat als je niks
geeft, er ook niks terug komt. We
willen tenslotte samen verder komen.”

NIEUWE VERBANDEN

De wisselwerking tussen de deelnemers aan de Club van 100 is wat
Van der Knaap betreft minstens zo
belangrijk als de onderzoeken van
de Club van 100 zelf. “Je ziet overal
nieuwe
samenwerkingsverbanden ontstaan, ieder met hun eigen

Anthura Profiel
EXPERT  Anthura is expert op
het gebied van orchideeën en
anthurium. Met een focus op
deze productgroepen is Anthura
uitgegroeid tot toonaangevende
leverancier van wereldformaat,
met afzet van jong plantmateriaal in meer dan 70 landen.

Het innovatieve karakter kenmerkt
de organisatie. Als familiebedrijf

zit ondernemerschap in de genen.
Met een continue ontwikkeling
van duurzame, nieuwe rassen en
producten is Anthura gericht op de
lange termijn en waarborgt zij hiermee continuïteit.
ONTWIKKELING

Het productgamma van Anthura
is voortdurend in ontwikkeling.
Phalaenopis en anthurium worden
ontwikkeld voor de productie van
zowel potplanten als snijbloemen.
Aanvullend worden winterharde
tuinorchideeën vermarkt onder de
merknaam Garden Orchid.
Naast phalaenopsis vinden diverse
orchideeënsoorten hun weg naar
de markt.

TRENDS

Anthura is een dynamisch bedrijf
waar innovatie hoog in het vaandel
staat. Onze betrokken medewerkers houden ontwikkelingen en
trends op het gebied van consumptie, productie, veredeling en techniek nauwlettend in de gaten.
Deze ontwikkelingen worden ver-

taald naar de beste nieuwe rassen
die voldoen aan de specifieke wensen en eisen van alle ketenpartners.
Daarnaast worden innovatieve
teelttechnieken ontwikkeld om
voor en met onze relaties te komen
tot zo efficiënt mogelijke productie
en afzet van phalaenopsis en anthurium.

