
Bedrijf, onderwijs 
en onderzoek 
samenbrengen.
Weet u wat zo leuk is aan World Horti Center in 

Naaldwijk? Dat iedereen door dezelfde deur naar 

binnen gaat. Of je nu student bent of de minister 

van China, of een tuinbouwjournalist, voor World 

Horti Center is iedereen gelijk. “Dat is bewust”, 

aldus directeur Erwin Cardol, die ons ontvangt voor 

een terugblik op het eerste jaar en de visie op het 

volgende jaar. Tekst: Matthijs van den Beukel, Fotografie: Glenn Mostert

DE TEKENTAFEL IS NIET DE EETTAFEL

“Hoe doe je dat: bedrijf, onderwijs en onderzoek samenbrengen? In het begin 

moest het conceptueel echt strakker. De theorie is goed, maar het toepassen 

in de praktijk vereist het nodige werk. Dan blijkt dat de tekentafel absoluut een 

andere tafel is dan de eettafel. Maar de partners begrijpen met elkaar steeds 

beter het concept van World Horti Center.”

HOOGTEPUNT #1: MAXIMA
“Dat we Máxima bij de opening hadden, was echt een meesterzet van de leiding toentertijd. 
Net begonnen, gelijk de koningin op bezoek. Dat maakt enorm veel netwerkenergie los. Als de 
koningin komt, komt iedereen opdagen. Dat was echt een droomstart.”

HOOGTEPUNT #2: OEZBEKISTAN
“De minister van landbouw uit Oezbekistan kwam langs met een delegatie, dat land is echt 
up-and-coming. Veel participanten vaardigden een Russisch-sprekende vertegenwoordiger af, 
dat was mooi. Vooraf werd nog een seminar georganiseerd over zaken doen in Oezbekistan, 
dat hele bezoek zat vol energie. Fantastisch dat al die lijntjes in WHC samengeknoopt worden.”

HOOGTEPUNT #3: HACKEN
“Studenten Bedrijfskunde en Economie van de universiteiten van Leiden, Delft en Erasmus 
(LDE) hielden hier een hackaton, waar ze zich 48 uur bezig hielden met vraagstukken uit de 
tuinbouw. Ze pasten principes uit de ruimtevaart toe, keken naar circulaire economie en de 
medische implicaties van voedsel, bijvoorbeeld. Alle partijen leren hiervan.”

HOOGTEPUNT #4: ALOM AANTREKKINGSKRACHT
“We hebben een Finse delegatie over de vloer gehad die op zoek waren naar nieuwe 
toepassingen voor hun turf, maar ook 3800 bezoekers in één weekend Kom in de Kas. Onlangs 
was de Chinese viceminister van Landbouw hier nog, veel hoger komen ze niet. Voor ons zit het 
plezier erin om te zorgen dat tijdens zo’n bezoek de juiste elementen van het event samen een 
mooi boeket vormen, om maar in de vaktermen te blijven.”

EIGEN JAARKALENDER

“Het eerste jaar stond in het teken van het operationele. In het tweede jaar willen we 

meer zelf organiserend worden. Dus niet alleen vanuit de vraag van participanten 

events organiseren, maar ook een eigen jaarkalender met zelf geïnitieerde thema’s, 

zoals LED, water, gewasbescherming, techniek en vertical farming.”
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