
De nieuwe en fiks uitgebreide 
Demokwekerij is onderdeel van het 
splinternieuwe World Horti Center 
(WHC) in Naaldwijk. Met direct 
uitzicht op de gebouwen van veiling 
Royal FloraHolland komen onder
zoek, onderwijs en bedrijfs leven hier 
op unieke wijze samen. Zo’n 1.200 
leerlingen volgen hier een mbo 
opleiding. Een deel doet de ‘groene’ 
opleiding, maar ook zorg, sport, han
del en food zijn vertegen woordigd. De 
diverse disciplines delen de entree, en 
dat betekent een bijzondere dyna
miek. Studeren en werken gaan hier 
naadloos in elkaar over.  

Koningin Máxima  
7 maart jl. vond de officiële opening 
plaats door Koningin Máxima. Enke
le weken daarvoor leidt Peet van Ad
richem KASmagazine rond. Links 
en rechts wordt nog hard gewerkt om 
alles spik en span te maken. Van de 
opmerking ‘een race tegen de klok’ 
wil hij niks weten. Een jaar eerder 
was er op het 2,6 hectare grote ter
rein nog niks boven gronds gebouwd. 
Nu staat er een imposant gebouw dat 
binnen en buiten rijkelijk van groen 
is voorzien. En een 6 meter hoog kas
sencomplex, dat steunt op heipalen 
van 22 meter. Het voor malige veiling
terrein bestaat volgens Peet voorna
melijk uit ‘dik water’ en is voorzien 
van de meest moderne en duurzame 
technieken. Zoals een uiterst geavan
ceerd bewaterings systeem. Met ruim 
6 km leidingen kunnen de 40 afde
lingen druppel nauwkeurig van water 
en mest stoffen voorzien worden. Het 
retour systeem is ‘state of the art’. 
Toch weet Peet van Adrichem nu al 
dat de watercentrale over pak ‘m beet 
een half jaar weer fiks verbouwd gaat 

worden omdat er dan weer nieuwe 
stappen zijn gezet op het gebied 
van bijvoorbeeld biologische gewas
beschermings middelen. Van huis uit 
is Van Adrichem elektro monteur; 
hij kijkt dan ook verlekkerd naar die 
vier schakel kasten vol met print
platen die alle processen in de kas 
sturen. “We gebruiken 220volt 
motortjes en geen kracht stroom. 
Alle schakelingen zitten in die goed 
bereikbare kasten. Je hoeft dus niet 
langer in de kas te klimmen bij 
storingen die, zoals je weet, altijd op 
zaterdag en zondag opduiken!”   

Slimme techniek  
Innovatieve en duurzame teelt
methoden ontwikkelen, is wat hier 
gebeurt. Zoals in een kas vol met 
1000 watt lampen waar lisianthus in 
goten wordt geteeld. “Hoeveel water 
en hoeveel mest stoffen dien je toe? 
Hoe en wanneer wordt dat opgepikt 
door de plant? In de volle grond kun 
je dat lastig meten. Maar hier, in 
deze laboratorium opstelling, kunnen 
we dat tot op 2 decimalen achter de 
komma.” Veel slimme techniek is ook 
te vinden in het centrale ketelhuis 
dat het complex verwarmt. Dat ge
beurt nu nog met een ketel, maar alle 
voorbereidingen zijn al getroffen om 
aan gesloten te worden op Trias West
land. Op minder dan een kilometer 
afstand staat de boor toren die een 
proefboring doet om op 2,7 kilometer 
diepte water van 140 graden Celsius 
te winnen en daarmee in de nabije 
toekomst woningen, bedrijven én het 
WHC te verwarmen.  

Disneyland 
De prognose is dat het jaar lijkse 
aantal bezoekers aan de Demok

wekerij van 17.000 naar 30.000 zal 
gaan, van wie zeker 10.000 uit het 
buiten land. “We zijn destijds met 25 
participanten begonnen. Nu hebben 
we 70 partijen die het jaar rond hun 
producten en kennis etaleren. De 
hele wereld komt hier met eigen 
ogen kijken wat Nederland tuin
bouwbreed te bieden heeft. Pas nog, 
een delegatie van een minister en 
een aantal investeerders uit Qatar. 
Voor die mensen is het hier een 
soort Disneyland. Het mooie is dat 
je hier een goed overzicht hebt hoe 
alles in elkaar grijpt. En het is een 
permanente tentoonstelling. Een 
buiten landse geïnteresseerde gaat 
niet zitten wachten op een beurs in 
week 24. Nee, die stapt in het vlieg
tuig en komt hier naartoe.” 

Kimbal Musk (de broer van) 
Een van de bezoekers aan de 
Demokwekerij was Kimbal 
Musk (46). Inderdaad de broer 
van Elon Musk, de man van 
Tesla en SpaceX. Kimbal is en
trepreneur op het gebied van 
voedsel. Als voorvechter van 
de ‘modern food movement’ 
zoekt hij in diverse steden in 
de VS naar mogelijkheden om 
groente in de stad te verbou
wen zodat een krop sla geen 
2.500 km hoeft te reizen alvo
rens in het restaurant terecht
komt. En hij sticht op tal van 
plaatsen ‘Learning Gardens’, 
om kinderen vertrouwd te ma
ken met de natuur én ze beter 
begrip over goed en verant
woord voedsel bij te brengen. 

HOTSPOT OP HET GEBIED VAN  
INNOVATIE EN DUURZAAMHEID

Nee, ‘even’ tuinen is er echt niet meer bij, bij Demokwekerij Westland. 
Met 3.000 m2 expositieruimte en 6.000 m2 aan proefkassen mag je 
ruim de tijd nemen voor een rondleiding hier. Helemaal als die wordt 
verzorgd door directeur Peet van Adrichem. Grondlegger van de eerste 
Demokwekerij en trotse bouwer aan deze update: World Horti Center.  
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Tuinen bij Demokwekerij Westland

- TUINEN BIJ… -
Geregeld maken we een rondje op het World 

Horti Center in Naaldwijk om te zien en te 

horen wat er speelt op gebied van tuinbouwon-

derzoek. In de rubriek ‘Tuinen bij…’ vertelt een 

onderzoeker of medewerker van Demokweke-

rij Westland in elke uitgave van KAS over een 

specifiek project.   
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