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Column

Als geboren Rotter-
damse kan de aan-
blik van de Euromast 
of Erasmusbrug mij 
nog steeds met trots 
vervullen. Vooral in 
de avondschemering 

stralen deze stadse iconen een ver-
rassende aantrekkingskracht uit. ‘De 
Zwaan’ laat niet alleen de harten van 
menig Rotterdammer, maar ook van 
hordes toeristen sneller kloppen. 
Westland heeft sinds 2017 ook zo’n 
stedenbouwkundig icoon: World Horti 
Center. Net als het aanschouwen van 
de Rotterdamse iconen, laat ook dit 
‘Westlandse wonder’ mijn hart sneller 
kloppen. En dat doet Westland al sinds 
ik er neergestreken ben, zo’n 20 jaar 
geleden. Ik ben een bevoorrecht mens, 
want World Horti Center is mijn twee-
de thuisbasis, mijn werkstekkie. Als ik 
er naartoe rijd, kan ik me al verheugen 
op de energie die overal voelbaar is 
in het gebouw. De aanwezigheid van 
buitenlandse delegaties, studenten en 
zakenmensen die door elkaar lopen 
en zich verwonderen over onze state-
of-the-art-tuinbouw, zich haasten om 
naar een les te gaan of mooie busi-
nessdeals sluiten, geeft een enorme 
dynamiek. Ik vraag me af hoeveel 
Westlanders echt beseffen hoe hoog 
de Nederlandse tuinbouw wereldwijd 
staat aangeschreven. 
Het World Horti Center werd op 7 
maart 2018 officieel geopend door 
Koningin Maxima. Ze deed dat door 
een wereldbol letterlijk in beweging 
te brengen. Want de wereld is ons 
speelveld en ligt aan onze voeten. 
Landbouwminister Carola Schouten 
noemde Westland zelfs de kiemkamer 
van onze economie en zei over World 
Horti Center: “dichterbij science fic-
tion kun je niet zijn”, verwijzend naar 
ons innovatievermogen. 
‘Wizzudat’:
• World Horti Center in haar eerste 

jaar 43.000 (zakelijke) bezoekers uit 
57 landen ontving? De top 3: China, 
Zuid-Korea en Mexico. 

• 110 toonaangevende organisaties uit 
de Nederlandse tuinbouw & techniek 
zich hebben verbonden aan ‘het 
clubhuis van de tuinbouw’?

• Het de enige plek op de wereld is 
waar ondernemers, overheid, onder-
wijs en onderzoek (de 4 O’s) inten-
sief samenwerken en onder een dak 
leven?

• Wereldberoemd architect Rem Kool-
haas ons iconische gebouw twee 
maal bezocht? Hij zei: “World Horti 
Center staat synoniem voor innova-
tief en experimenteel ondernemen.”

Ik hoop dat vele Westlanders zich 
realiseren dat de Nederlandse tuin-
bouw excelleert op vele fronten, zich 
ambassadeur voelen en dit ook vol 
trots uitdragen. Westland is dan op 
het oog wel stukken minder groen dan 
omliggende gemeenten, maar ‘groen’  
zit wel in ons DNA verweven en is van 
kiem tot prachtig eindproduct overal 
te vinden. Dus de volgende keer dat je 
de Veilingroute oprijdt en World Horti 
Center in de verte ziet liggen, besef 
dan wat voor juweel we hier in handen 
hebben. En op z’n Westlands mag 
je dan best zeggen: “das helemaal 
goud!”

Angelique de Wit
Manager Marketing & Communicatie 
World Horti Center
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Nieuwe subsidieregeling ‘Kennis en 
Innovatie Westland’ van start
De Gemeente Westland heeft een sub-
sidieregeling ‘Kennis en Innovatie 
Westland’ ingesteld. De gemeente wil 
daarmee projecten ondersteunen die 
aantoonbaar bijdragen aan de kennis 
en innovatieontwikkeling binnen de 
gemeente Westland met een focus op 
het tuinbouwcluster en met aandacht 
voor de leefomgeving en werkgele-
genheid.
Projecten kunnen worden ingediend 
door organisaties zoals startups, on-
dernemingen die willen opschalen 
en consortia bestaande uit bedrijven, 
kennisinstellingen en overheid met 
een penvoerder. De regeling is be-
doeld voor investeringen in de kennis 
en innovatiekracht van het Westland.

Beoordelingscommissie
Een onafhankelijke commissie advi-
seert de gemeente over de ingediende 
aanvragen en beoordeelt de inhoude-
lijke en financiële haalbaarheid en 
gaat na of de projecten voldoen aan 
de doelstellingen van de subsidierege-
ling op basis van vooraf vastgestelde 

criteria. Het college neemt vervolgens 
op basis van het advies van de com-
missie een besluit over het al dan niet 
verlenen van de subsidie.

Indienen aanvraag
De subsidieregeling is opengesteld 
van 8 mei 2019 tot 8 juni 2019. De 
tweede openstelling vindt plaats in 
oktober 2019. Per openstelling is � 
225.000 beschikbaar. De minimale 
hoogte van een subsidie bedraagt � 
25.000. De maximale hoogte is �100.000. 
Samenwerkingspartners dienen bij te 
dragen aan de kosten van het project. 
De cofinanciering door de samenwer-
kingspartners dient ten minste 50% te 
bedragen van de totale projectkosten, 
waarbij cofinanciering zowel in cash 
als in kind kan plaatsvinden. 
Meer informatie over de regeling in-
clusief aanvraagformulieren zijn te 
vinden op de website van de gemeente 
Westland (www.gemeentewestland.
nl/ondernemen/subsidies.html). 

Bron: Gemeente Westland

Burgemeester Bouke Arends op 
bezoek in World Horti Center
Op 15 mei bracht de Westlandse bur-
gemeester Bouke Arends een bezoek 
aan World Horti Center. Sinds zijn be-
ediging als burgemeester heeft Bouke 
uitgebreid kennis kunnen nemen 
van de glastuinbouwsector en World 
Horti Center als meetingpoint van 
de glastuinbouw volledig omarmt. 
Eerder bracht hij met diverse gasten, 
waaronder de Chinese viceminister 
van het ministerie Landbouw en Plat-
telandsontwikkeling, een bezoek aan 
het centrum.
Het bezoek van 15 mei diende om met 
directie en bestuurders in gesprek te 
gaan en de goede samenwerking die 

er is voort te zetten. De burgemeester 
ging in gesprek met studenten Horti 
Technics van Lentiz MBO Westland 
over de mogelijkheden om te telen 
in het buitenland en hoe zij tijdens 
hun opleiding betrokken worden bij 
onderzoeken en vraagstukken vanuit 
het bedrijfsleven. Daarnaast sprak 
Bouke Arends met onderzoeksmana-
ger Jeroen Sanders over het belang 
van groene gewasbescherming en 
natuurlijke vijanden.

Bron: gemeente Westland

Schenkeveld werft scholieren met 
Videolandactie
Bij Schenkeveld doen ze hun uiterste 
best om genoeg jongeren de kas in te 
krijgen. De tomaten moeten immers 
geplukt worden. Daarom biedt het 
bedrijf jongeren nu naast keiharde 
knaken drie maanden gratis Video-
land aan. Goede medewerkers zijn de 
tomatentelers veel waard.
“Elke zomer zijn er weer nieuwe 
scholieren nodig om het werk gedaan 
te krijgen in de kas. Daarnaast zorgen 
scholieren voor gezelligheid en het is 
ook fijn dat we zo de vakantieplan-
ning van onze andere medewerkers 
rond krijgen. Zeg maar win/win/
win”, zo laat Rokien Schenkeveld 

weten. Zeker voor de schoolverlaters 
staat er een lange zomer voor de deur. 
“Met een paar ochtenden in de week 
werken, kunnen zij knaken verdienen 
in een gezellige sfeer en daarna leuke 
dingen doen. Daarnaast laten we de 
scholieren zien dat een toekomst in 
de tuinbouw heel leuk kan zijn. Door 
schaalvergroting en verdere automa-
tisering zijn er de laatste jaren heel 
veel mooie banen ontstaan in de glas-
tuinbouw.”

Voor meer informatie en actuele va-
catures kunt u terecht bij www.schen-
keveld.co of  info@schenkeveld.co

Go Go Greenhouse geeft jeugd 
compleet beeld van glastuinbouw
Glastuinbouw Nederland zoekt West-
landse ondernemers die op zaterdag-
ochtend 15 juni mee willen doen aan 
de Kick Off van de campagne Go Go 
Greenhouse. Met Go Go Greenhouse 
geeft de Westlandse glastuinbouw 
jongeren met een bijbaan in de kas 
een compleet beeld van de sector. 

“Jongeren die op zaterdag of in de 
vakantie een centje bijverdienen in 
de glastuinbouw, weten meestal niet 
welke wereld er achter die geplukte 
tomaten of geplozen chrysanten 
schuil gaat en welke carrièremoge-
lijkheden er zijn. Tegelijkertijd weten 
ondernemers vaak niet wat de inte-
resses en ambities zijn van de jon-
geren bij hen op het bedrijf. Een ge-
miste kans! Ik roep ondernemers dan 
ook massaal op mee te doen aan Go 
Go Greenhouse”, zegt Jacco Vooijs, 

voorzitter Glastuinbouw Westland. 

Onderzoek
Onderzoek laat zien dat veel jonge-
ren de sector verlaten en niet meer 
terugkomen. De reden blijkt in veel 
gevallen een eenzijdig beeld van wat 
de sector of het bedrijf te bieden heeft. 
Dit terwijl juist door schaalvergro-
ting, specialisatie en internationa-
lisering een enorme diversiteit aan 
nieuwe functies is ontstaan, zoals in 
biologie, marketing, logistiek, ICT 
en internationale zaken. Glastuin-
bouw Nederland start, met financi-
ele ondersteuning vanuit Colland, de 
campagne Go Go Greenhouse om het 
beeld van jongeren te veranderen en 
een bijdrage te leveren aan het posi-
tieve imago van de glastuinbouwsec-
tor. 

Kick-off
Op zaterdagochtend 15 juni gaat Go 
Go Greenhouse van start. Deelnemen-
de ondernemers gaan deze ochtend 
met hun scholieren in gesprek over 
de glastuinbouw, leiden hen rond op 
het eigen bedrijf en vertellen met pas-
sie over hun vak. Een aantal jongeren 
maakt tijdens deze kick-off vlogs, die 
later via Instagram worden gedeeld. 
Na deze ochtend krijgt de campagne 
een landelijk vervolg en verrassen we 
scholieren regelmatig met items uit 
de glastuinbouw.

Meedoen
Wilt u mee doen aan Go Go Green-
house of heeft u een vraag? Neem dan 
contact op met Agnes van den Berg, 
telefoon 06 288 892 34, e-mail gogogr-
eenhouse@glastuinbouwnederland.
nl. Aanmelden kan tot 31 mei 2019. 

SANTEN-GASILLE.NL
DE LIER 0174-511300

De makelaars met een andere aanpak
• Aan- en verkoop
• Reconstructie
• Onteigening
• Taxatie en advies

In de media wordt al maandenlang 
geschreven over WarmteSysteem 
Westland, maar wat is dat systeem 
nu eigenlijk? En komt het er über-
haupt wel? En wanneer? Kortom: 
waar staan we?

Door: Hans van Geest

WarmteSysteem Westland (ook wel 
WSW) is de pakkende naam voor het 
geplande regionale distributienetwerk 
voor warmte in het Westland. Mo-
menteel kent het Westland al diverse 
samenwerkingsverbanden van glas-
tuinbouwbedrijven rondom een warm-
tebron, meestal een geothermie bron. 
Rond zo’n aardwarmtebron wordt 
veelal al een locaal warmtenetwerk 
aangelegd, waarop de deelnemende be-
drijven aan het warmtecluster worden 
aangesloten. Het WSW wordt het sy-
steem waarmee die verschillende bron-

nen en netwerken aan elkaar worden 
gekoppeld en er dus één regionaal net-
werk ontstaat waarop diverse bronnen 
zijn aangesloten en warmte onderling 
kan worden uitgewisseld: een regio-
naal distributienetwerk voor warmte. 
Het systeem van leidingen wordt op 
die uitwisseling gedimensioneerd. 

Een van de voordelen is dat een warm-
tecluster niet meer afhankelijk is van 
hun eigen warmtebron, maar dat zij 
ook warmte kunnen afnemen van het 
WSW. En uiteraard eraan kunnen le-
veren. Op dit moment beschikken een 
vijftal warmtecoöperaties in de regio 
over een geothermiebron en warmte-
infrastructuur rondom die bron. In 
de komende vier jaar zullen nog drie 
tot vijf geothermiebronnen worden 
gerealiseerd in Westland. De ontwik-
keling van geothermie als alternatief 
voor gas heeft prioriteit en wordt voor 

de glastuinbouw beschouwd als een 
belangrijke manier om af te komen 
van fossiele bronnen, waaronder het 
Groningse gas. 

De totale piekvraag voor warmte in 
het Westland is voor 2023 berekend 
op 1.000 MW. Die behoefte zal in de ja-
ren daarna geleidelijk afnemen door 
herstructurering, sectorverschuiving 
en energiebesparing. Een uitgebreide 
analyse heeft aangetoond dat geother-
mie onvoldoende warmte oplevert 
om in de behoefte van de Westlandse 
glastuinbouw te voorzien. Er is ook 
warmte van buiten de regio nodig. 
Vrijwel alle Westlandse warmtecoöpe-
raties hebben een intentieverklaring 
ondertekend waarin zij aangegeven 
behoefte te hebben aan restwarmte 
uit de Rotterdamse haven.   De totale 
afname van Rotterdamse restwarmte 
door Westlandse energiecoöperaties 

bedraagt minimaal 100 MW. 

In de Rotterdamse haven in restwarm-
te beschikbaar die via een warmtelei-
ding o.a. naar Den Haag worden ge-
bracht: de zogenaamde ‘Leiding door 
het midden’. De insteek is om op ter-
mijn het WSW aan te sluiten om die 
leiding, zodat Westland gebruik kan 
maken van deze restwarmte. Het gaat 
dan niet alleen om de glastuinbouw, 
maar ook om andere bebouwde omge-
ving zoals woningen. Daarvoor zal de 
leiding een iets grotere diameter moe-
ten krijgen, een zogenaamde ‘overdi-
mensionering’. 

Op 22mrt jl. hebben de bestuurders van 
de bedrijven betrokken bij het ‘100MW 
project’ het belang van de restwarmte-
leiding naar het Westland onderschre-
ven. Mede dankzij de flinke stapel 
ondertekende steun-, intentie- of sa-

menwerkingsverklaringen hebben de 
projectrekkers van Energie Transitie 
Partners, het Havenbedrijf Rotterdam 
en de Gasunie dit project kunnen agen-
deren bij de top van het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK). 
Het voorstel om de Westlandse glas-
tuinbouw aan te sluiten op de Leiding 
door het midden is positief ontvangen. 
De vraag is inmiddels hoe WarmteSy-
steemWestland (WSW) kan worden 
aangesloten op de warmteleiding en 
niet meer of er een aansluiting komt. 
Een voorwaarde is wel dat de prijs van 
de restwarmte acceptabel is voor de 
glastuinbouw. Om dat te garanderen 
zal instrumentarium moeten worden 
ontwikkeld. Het verzoek is gedaan om 
over het instrumentarium in april 2020 
duidelijkheid te hebben. Het is echter 
nog niet zeker of het ministerie aan 

die deadline tegemoet kan komen. Wel 
wordt verwacht dat het Ministerie van 
EZK tijdig de financiële steun zal toe-
zeggen om de overdimensionering van 
het warmtenet voor het 100MW project 
mogelijk te maken.
 
Inmiddels ligt dit dossier op het bu-
reau van minister Wiebes. Ook hij 
heeft het belang onderkend van de 
aansluiting van WSW op de restwarm-
te uit de Rotterdamse haven. Alle neu-
zen lijken dus in dezelfde richting te 
staan, maar de race is zeker nog niet 
gelopen. Overdimensionering van de 
Leiding door het midden in het kader 
van WSW zou een verdere verduurza-
ming van de Westlandse glastuinbouw, 
maar ook van Westland als geheel een 
stap dichterbij brengen. Wij houden u 
op de hoogte van de ontwikkelingen. 

WarmteSysteem Westland; 
wat, waar, wanneer?

Betrokken partijen WSW bieden getekende intentieverklaringen aan voor minster Wiebes. Foto: PR


