Rabotorium
Mede dankzij de financiële steun van Rabobank Westland is een
state-of-the art auditorium gerealiseerd in het
WHC. Dit auditorium,
het Rabotorium geheten, biedt plaats aan
270 personen en is
daarmee geschikt voor
(inter)nationale bijeenkomsten, colleges en
evenementen. Een van
de eerste bijeenkomsten was de ledenbijeenkomst van onze
bank in november!
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Uniek in de
wereld!
In maart 2018 is het zo ver en opent het World Horti
Center officieel zijn deuren. Wat maakt deze internationale etalage voor de glastuinbouw zo uniek?
TEKST: NIENKE LANDRÉ FOTO'S: GERARD-JAN VLEKKE - THIERRY SCHUT
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et World Horti Center (WHC) is
het belangrijkste kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. Een
toonaangevend platform waar
bedrijfsleven, onderwijs en
overheid samen innoveren, verbinden, creëren
en inspireren. Dat het WHC in het Westland
staat, is volgens wethouder Theo Duijvestijn
niet verwonderlijk. ‘Westland heeft het grootste
aaneengesloten glastuinbouwcomplex van Nederland. Van de totale omvang van 9000 hectare
heeft de helft van de grond een glastuinbouwbestemming. Op die grond staat bijna 2400 hectare netto glas, wat neerkomt op een kwart van
het Nederlandse glastuinbouwareaal. Het Westland is dus een logische plek voor het WHC.’

WISSELWERKING Met het WHC, dat ontstaan is vanuit een nauwe samenwerking tussen
bedrijfsleven, onderwijs en overheid, ambieert
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‘Zet de deuren en ramen van
het WHC wagenwijd open,
want de hele wereld moet zien
wat we hier aan het doen
zijn.’

de gemeente Westland hét internationale centrum van de glastuinbouw te worden op het gebied van kennis en innovatie. ‘Met het WHC
streven wij vier belangrijke doelen na’, vervolgt
de wethouder. ‘Allereerst willen we hier de ondernemers en medewerkers van de toekomst
opleiden. Welke kennis en competenties zijn
vereist om wereldwijd concurrerend te blijven
opereren? Behalve Nederlandse willen we verder nadrukkelijk ook internationale studenten
opleiden. Daarnaast willen we in het WHC innovatie dicht bij ondernemers organiseren door
hen te verbinden met onze kennisinstellingen.
Tot slot willen we de wereld laten zien wat de
Nederlandse glastuinbouw te bieden heeft en
het hoge hightech-gehalte van de sector etaleren. Door bedrijven, onderwijs en innovatie bij
elkaar te brengen in het WHC ontstaat een
mooie wisselwerking en kennisdeling.’ Theo
Duijvestijn benadrukt dat het WHC anno 2018
nog maar de eerste stap is om uiteindelijk tot
dat internationale glastuinbouwcentrum te komen. ‘We bieden onderwijs, hebben een innovatiecentrum en 90 aangesloten bedrijven. Een
mooi begin, maar we moeten inspelen op toekomstige ontwikkelingen en steeds meer bedrijven en onderwijsinstellingen aantrekken die
zich hier willen vestigen. We moeten toewerken
naar een WHC 3.0, liefst 5.0!’

MBO WESTLAND Eind augustus is de
eerste lichting studenten van MBO Westland in
het WHC gestart. Een groene mbo en een unieke
samenwerking tussen het Albeda College, Lentiz
onderwijsgroep en ROC Mondriaan. Met opleidingen in handel en logistiek, zakelijke dienstverlening, techniek, groen, zorg en voeding leidt
MBO Westland toekomstige specialisten en vakmensen op voor de glastuinbouwsector. ‘Alles
draait in het WHC om samenwerking’, zegt Gert
Kant, voorzitter Raad van Bestuur Lentiz onderwijsgroep. ‘Dat geldt voor de mbo-instellingen
die in MBO Westland participeren, maar ook hogescholen en universiteiten uit Leiden, Delft en
Rotterdam doen mee. Voeg dat samen met de
tuinbouw-gerelateerde bedrijven die zich in het

Wethouder Theo Duijvestijn:
'Door bedrijven, onderwijs
en innovatie bij elkaar te
brengen in het WHC ontstaat
een mooie wisselwerking en
kennisdeling.’
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‘Alles draait in het WHC om
samenwerking’, zegt Gert
Kant. ‘Dat geldt voor de
mbo-instellingen, maar ook
hbo's en universiteiten uit de
regio doen mee.

DEMOKWEKERIJ
WESTLAND
Het WHC biedt plek aan
1200 leerlingen van MBO
Westland en 90 glastuinbouwbedrijven presenteren hier hun innovaties
en doorontwikkelingen
aan de sector. Ook Demokwekerij Westland
neemt haar intrek en verzorgt in opdracht van en
in samenwerking met onder andere TU Delft, Wageningen University en
telersverenigingen tal
van onderzoeken.

WHC hebben gevestigd en je hebt een schitterende smeltkroes van kennis, bedrijven en onderzoek. Zo’n samenwerkingsconcept is niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd uniek.’
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NIEUWE OPLEIDINGEN Wat het WHC
voor studenten zo interessant maakt, is dat zij
hier het bedrijfsleven ontmoeten en waardevolle (internationale) contacten kunnen leggen.
‘MBO Westland biedt onder andere twee heel
nieuwe opleidingen die sterk gericht zijn op de
glastuinbouw’, vervolgt Gert Kant. ‘Zo draait het
in de opleiding Mechatronica allemaal om elektrotechniek en pneumatiek en concentreert de
opleiding Masters of Food zich op de relatie tussen voeding, bewegen en communicatie. Deze
opleidingen zijn ontworpen op basis van wensen van innovatieve bedrijven in het WHC. Daarin zie je ook weer de kracht van samenwerken:
we hoeven het niet allemaal zelf te ontwikkelen,
maar doen dat in overleg met onze partners. Het
WHC laat zien waar de glastuinbouwsector toe

in staat is. Zet de deuren en ramen van het WHC
wagenwijd open, want de hele wereld moet zien
wat we hier aan het doen zijn.’

WHC EN ONZE BANK Als dé tuinbouwbank van het Westland is Rabobank Westland
vanzelfsprekend nauw betrokken bij het WHC.
‘Het WHC is een symbool van en stimulans voor
samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven
en onderzoek’, vertelt directievoorzitter Hans de
Leeuw. ‘Wij merken als Rabobank dat die samenwerking mondeling wel wordt uitgedragen,
maar dat het in de praktijk een stapje beter kan.
De wisselwerking tussen de partijen stimuleert
ontwikkeling en groei, zodat de Nederlandse
tuinbouw haar vooraanstaande positie in de wereld kan behouden. Daarom ondersteunen wij
het WHC vanuit ons Innovatiefonds en hebben
wij onze naam voor vijf jaar verbonden aan het
hart van het WHC: het auditorium. De combinatie van onderwijs, innovatie en bedrijfsleven is
precies wat de sector nodig heeft.’

WWW.WORLDHORTI
CENTER.NL
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