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HAIJO DODDE

‘Vergroening is min of meer de 
rode draad in ons onderzoek’, geeft 
programmamanager Joris Roskam 
als verklaring voor de nieuwe naam 
voor Proeftuin Zwaagdijk en Demo-
kwekerij Westland. ‘De kernspreuk 
van Vertify is: ‘We explore, We 
explain’. Het betekent dat we naast 
uitvoeren van proeven meer nog 
aandacht willen besteden aan de 
uitleg bij onderzoeksresultaten.’ 

ACHTERGROND

‘Ons onderzoek is meer dan 
alleen een zoektocht naar een 
nieuw middel, omdat een ander 
middel verdwijnt. Meer dan voor-
heen bieden we totaaloplossingen 
die we integreren in teeltsystemen’, 
zegt Vertify-directeur Johan Kos. 
‘Daarbij willen we dicht op de prak-
tijk zitten en zoeken we aansluiting 
bij de meest innovatieve telers.’

Samen met programmamanager 
Joris Roskam geeft Kos uitleg bij de 
nieuwe naam voor Proeftuin Zwaag-
dijk en Demokwekerij Westland. 
‘Dit is een proces met een lange 
aanloop. We vinden al langer dat 
we ons imago iets mogen afstoffen. 
Vertify als nieuwe naam geeft nieuw 
elan en het dekt de lading van onze 
activiteiten veel beter. Bovendien 
past het bij de ambitie om ons ook 
internationaal meer te profileren.’

Ooit begon proeftuin Zwaag-
dijk in de jaren ‘80 als regionale 
onderzoeklocatie van de Rijksover-

heid voor de bloembollenteelt, vol-
legrondgroente en glastuinbouw. 
Echter al na een beperkt aantal jaar 
werd duidelijk dat fors bezuinigd 
ging worden op praktijkonderzoek 
en dat de proeftuin in Zwaagdijk 
alweer op de nominatie stond om 
zijn deuren te moeten sluiten.

Kos, in die tijd bedrijfsleider, 

besloot samen met enkele collega’s 
als een zelfstandige stichting in 1997 
een doorstart te maken. ‘We zagen 
wel een kans met de voor die tijd 
moderne faciliteiten om iets te bete-
kenen voor onderzoek in de regio.’

ZEVENTIG MEDEWERKERS
‘Vol ambitie zijn we gestart 

met twee onderzoekers’, vervolgt 
Kos. ‘In de loop van jaren hebben 
we onze plek in het onderzoek ver-
diend, niet alleen in bloembollen, 
groenten en sierteelt, maar ook in 
akkerbouw. Nu zijn we een organi-
satie met zeventig medewerkers.’

Proeftuin Zwaagdijk groeide 
gestaag door de overname van 
onderzoeksactiviteiten van andere 
partijen. Zo werd in 2012 ook de 
Demokwekerij Westland in Honse-
lersdijk toegevoegd aan de organi-
satie. Op initiatief van onder andere 
beide onderzoeksinstellingen is 

vervolgens het World Horti Center 
(WHC) in Naaldwijk opgericht als 
kennis- en innovatiecentrum voor 
de glastuinbouw.

‘We gebruikten steeds verschil-
lende namen door elkaar. Nu valt 
alles onder de noemer Vertify, dat 
geeft intern en extern meer duide-
lijkheid’, vindt Kos. De naam Vertify 
staat voor groen en voor het verifi-
eren van onderzoekshypotheses. 
Het verwijst volgens Roskam naar 
de bijdrage die de onderzoeksinstel-
ling wil leveren aan de vergroening 
van de land- en tuinbouw.

De kernspreuk ‘We explore, We 
explain’ geeft aan dat kennisover-
dracht naast het reguliere onder-
zoek een grotere rol gaat spelen. 
Roskam: ‘We leggen meer de nadruk 
op communicatie en onze contacten 
met telers om de onderzoeksresul-
taten toe te lichten.’ Roskam vertelt 
dat in 2019 zo’n 40.000 bezoekers 

aanwezig waren op bijeenkomsten 
op onderzoekslocaties in het West-
land, in Zwaagdijk en het akker-
bouwplatform in de Wieringermeer.

Belangrijke thema’s in het 
onderzoek van Vertify zijn plant-
gezondheid, digitalisering en pre-
cisietechnieken, teeltsystemen en 
waterkwaliteit en -kwantiteit. ‘We 
doen zelf suggesties voor grotere 
onderzoeksprogramma’s’, vertelt 
Roskam. ‘Daarbij komen we ook 
met out of the box-oplossingen die 
we in ons onderzoek testen. Voor 
het bedenken en uitwerken hiervan 
hebben we bijvoorbeeld contacten 
met wetenschappers van diverse 
universiteiten.’

LANGJARIGE PROJECTEN
Kos en Roskam vertellen dat 

in 2020 voor zes grote onderzoeks-
projecten in het kader van publiek-
private samenwerkingen (PPS) 
voorstellen bij de Topsector Kennis 
en Innovatie zijn ingediend. Daar-
bij wordt nauw samengewerkt met 
organisaties als BO Akkerbouw en 
Glastuinbouw Nederland. Drie voor-
stellen zijn gehonoreerd. Twee van 
de overige projecten worden wel 
opgestart, maar dan iets kleiner. 
‘Slechts één idee blijft voorlopig op 
de plank liggen’, aldus Roskam.

Een mooi voorbeeld van een 
onderzoeksproject waar Vertify de 
komende vier jaar aan gaat wer-
ken, is de PPS ‘Groen op Zaad’. 
Doel van dit project, dat samen met 
koepelorganisatie Plantum wordt 

uitgewerkt, is om samen met de 
zaadindustrie alternatieven voor de 
chemische zaadontsmetting te ont-
wikkelen. ‘Dit is een prachtig pro-
ject met raakvlakken in alle land-
bouwsectoren. Bovendien is het vrij 
uniek dat vrijwel alle zaadfirma’s 
hieraan meewerken’, stelt Kos.

Vertify geeft onderzoeksinstelling nieuw elan

Johan Kos (links) en Joris Roskam voor de gps-gestuurde proefveldspuiten van Vertify. Foto: Vertify

Proeftuin Zwaagdijk en Demokwekerij Westland kiezen naam die past bij ambitie en die de lading beter dekt

‘We willen met ons 
onderzoek dicht op 
de praktijk zitten’

Proeftuin Zwaagdijk en Demokweke-
rij Westland waren de laatste zes tot 
zeven jaar ook betrokken bij onderzoek 
in landen als China, Vietnam en Colom-
bia. Het betreft vooral projecten in de 
glastuinbouw in samenwerking met 
technische toeleveringsbedrijven uit 
Nederland.
Vertify-directeur Johan Kos vertelt dat 
vanwege corona de internationale activi-
teiten op een lager pitje staan, maar wel 
weer opgepakt gaan worden zodra er 

mogelijkheden zijn. ‘Ook voor corona was 
onze omzet vanuit het buitenland nog 
bescheiden. De komende jaren willen we 
dat een boost geven.’
In China is door de voorgangers van Ver-
tify samen met partners de eerste aanzet 
gegeven voor de bouw van een World 
Horti Center. Maar ook dat gaat nu stro-
perig, meldt Kos. ‘Dit wordt een platform 
om de lokale bevolking te informeren 
over de glastuinbouw en voor Neder-
landse bedrijven om zich te presenteren.’

‘Internationaal onderzoek komende jaren een boost geven’

OLUMNC
CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt ging door waar 

andere politici al lang waren gestopt en kreeg de 
onderste steen boven. De conclusies waren niet 
mals. De overheid heeft zich van de slechtste kant 
laten zien.

Het kabinet is gevallen, beterschap wordt beloofd, 
maar gaat er iets veranderen? Verantwoordelijke poli-
tici treden nu gedeeltelijk af, ze eten er geen snee 
brood minder om. Wordt daar pijn geleden behalve 
reputatieverlies? Er liggen straks weer leuke baan-
tjes voor deze politici klaar. Geen ambtenaar wordt 
ontslagen.

Lang geleden toen mijn eenmanszaak bijna failliet 
was en ik bij de verantwoordelijk ambtenaar een aan-
vraag tot schuldsanering deed, kreeg ik als antwoord 
dat ik te laat was. Een dodelijke mededeling als je 
in een zeer kwetsbare levensfase zit. Ontgoocheld 

droop ik af. Pas veel later begreep ik dat de beste 
man onzin had uitgekraamd. Hij was ondeskundig of 
mijn gezicht stond hem niet aan, geen idee.

De rotte wortels uit onze democratie moeten 
worden weggesneden. Foute beveiligers in de haven 
van Rotterdam gaan voor jaren de bak in, maar foute 
ambtenaren worden zelfs door de Raad van State de 
hand boven het hoofd gehouden. Het vertrouwen in 
onze overheid moet terugkomen. Ik heb er weinig 
hoop op.

Een bankdirecteur die tientallen miljarden euro’s 
door zijn bedrijf laat witwassen, kan zelfs promove-
ren naar een nog grotere bank. In plaats van belonen 
zouden deze mensen persoonlijk gestraft moeten 
worden. Nu kopen de financiële dienstverleners hun 
zonden af via boetes die miljarden euro’s bedragen. 
Niemand wordt hoofdelijk aansprakelijk gesteld. 

Pieter Lakeman – waar vind je dit soort mensen nog? 
– heeft het nu toch voor elkaar gekregen om een 
financieel kopstuk voor het gerecht te dagen. Zou er 
misschien toch iets gaan veranderen?

Kijk naar Amerika waar de president door niemand 
wordt gecorrigeerd. Waarom zou hij dan zijn gedrag 
veranderen? Het gaat van kwaad tot erger.

Een integere overheid is een fundamenteel recht 
en een noodzaak voor een goed werkende democra-
tie. Structuren en processen zijn aan vernieuwing toe.

Op 17 maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen. 
Let op; Trump-figuren lopen ook in Nederland rond. 
Als we die steunen, dan steunen we de ontmanteling 
van onze democratie en gaan we Amerika achterna.

Peter Bontekoe
boomkweker in Boskoop

De democratie is in nood


