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INNOCATION HUB 
GET THEM IN. KEEP THEM IN, GET THEM UP 

 

WHERE #FRUIT MEETS #DATA & #TECHNOLOGY 

Stichting Fruit Tech Campus i.o. 
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DURF TE DROMEN...  
 

Begin 2020 is geconstateerd dat Helicon Geldermalsen één van de weinige is die een volledige (MBO) fruitteelt opleiding aanbiedt in 
Nederland. Door het dalende leerlingenaantal is er het risico dat MBO onderwijs gericht op fruitteelt in Nederland gaat verdwijnen. Hier 
moet een hlt aan toegeroepen worden.  

Naast vernieuwing van het onderwijs is hierbij ook vernieuwing van faciliteiten voor het onderwijs relevant. De bestaande faciliteiten 
van onder andere Royal FruitMasters (zoals bijvoorbeeld de proeftuin en proef bewaarcellen), Greefa, en AeresTech, kunnen in deze een 
versnelde opstart van een ‘toekomstbestendige plek’ realiseren. Hierbij valt te denken aan het verder inrichten van de digitale 
boomgaard en het inrichten van diverse praktijk leeromgeving situaties. 

Nieuwe samenwerkingen zijn nodig om vernieuwd en aansluitend onderwijs voor de fruitsector te realiseren. Hier dient intensief 
gekeken te worden naar een verbinding breder dan het teeltdomein. Techniek/technologie dient een speerpunt te worden in de opleiding, 
van precision farming tot data. 

Om aantrekkingskracht voor het onderwijs uit te oefenen is een versnelling van de ontwikkeling c.q. het toegangkelijk maken van 
faciliteiten in het bedrijfsleven voor het onderwijs (onder andere de digitale boomgaard), noodzakelijk. Er is voldoende ruimte deze 
ontwikkeling versneld op te pakken en in de loop van het studiejaar 2020-2021 te realiseren. Dit deels door tijdelijke voorzieningen bij 
de bedrijven op te zetten. 

Echter een centraal punt voor Innovatie & Educatie is relevant voor de beleving. Op basis van de mogelijkheden is er een uitwerking 
gemaakt voor de Innocation Hub; een innvatief leer- en werk-centrum waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten.  

Uitgangspunten zijn: 

• Te ontwikkelen op locatie Proeftuin Fruitmasters (4hec), tegenover Helicon Geldermalsen.  
• Te gebruiken door Helicon (MBO), Aeres (HBO) etc.  
• Bedrijfleven voor testen, demo meetings etc.   
• Tijdelijke opzet; alle middelen zijn te herplaatsen/hergebruiken (containers, nishutten,kassen).  

Elementen in de opzet zijn: 

Innocation Hub (centrale ruimte, op basis van containers) 

• Ontvangstruimte/beleveingsruimte; INNOVATION SPACE (HAL 6M HOOG)  
• Ruimte voor kwaliteitsles/onderzoek; QUALITY TECHLAB 
• Vergaderruimtes/meetingruitmes bedrijfsleven: WORKSHOP 1+2 
• Ruimte met uitzicht op de tuin met alle technologie van teelt, cellen,kas etc.:DATA TECHLAB 
• Open ruimte voor unmanned drone: DRONE PORT 
• Kantoorvoorziening Team FTC & Tuinbeheerder.  

Werkplaatsen (nishut, 2x) 

• Centrale corridor; Praktijklessen 
• Werkplaats trekker/machines; PRECISION FARMING TECHLAB 
• Werkplaats trekker/machines; POSTHARVEST TECHLAB 
• Werkplaats verpak/sorteerlijn; PACK&SORT TECHLAB 
• Koelcellen (mini); POSTHARVEST TECHLAB 
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Kas SOFTFRUIT TECHLAB 

• Centrale ruimte; Praktijklessen 
• Teeltafdeling Aardbei; TABLE TOP/SUBSTRAAT 
• Teeltafdeling Proeven; TEELTTAFELS EB/VLOED 
• Teeltafdeling Zachtfruit Braam/Aalbes/etc.; TEELT IN DE GROND 
• Koel/vriescel (klein); FORCEREN PLANTMATERIAAL AARDBEI 
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