
World Horti 
Center

Bedrijven van over de hele wereld komen naar het 
World Horti Center om hun innovatieve kas- en 
tuinbouwproducten te laten testen en nieuwe 
ideeën op te doen. BDG Architecten heeft het 
onderwijsgebouw ontworpen, supervisie gehouden 
over de ontwikkeling van het combigebouw en het 
terrein van het Center vormgegeven. De toepassing 
van natuurlijke elementen (zoals planten, bomen en 
groene levende gevels) in een doorgaand landschap 
van kleine en grote ruimtes onder één groot 
transparant dak, zorgt voor een naadloze overgang 
tussen binnen en buiten. En vergroot de interactie 
tussen bedrijven, studenten en bezoekers.
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Peter de Grote zaal

Het oude gevel silhouet teruggebracht in metselwerkTekst over het project
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Greenport Horti Campus
MBO Westland

Lentiz Onderwijsgroep

situatie

Bouwaanvraag
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Het complete gebouw is uitgewerkt
door twee partijen en bestaat uit een
onderwijsgedeelte (BDG Architecten)
en een combigebouw+demokwekerij
(AAB Nederland).

Voor positie opsplitsing zie
demarcatielijn op tekening.

Uitwerking Onderwijsgebouw
(BDG Architecten) zie tekeningen:
- BA-10 - BA-81
- BA-11 - BA-90
- BA-12 - BA-91
- BA-13 - BA-92
- BA-20 - BA-93
- BA-30 - BA-94
- BA-31 - BA-95
- BA-32 - BA-96
- BA-50
- BA-60
- BA-80

Uitwerking Combigebouw
(AAB Nederland) zie tekeningen:
- 208401-GHC-vgnb-004-a
- 208401-GHC-vgnb-004-b
- 208401-GHC-vgnb-004-c
- 208401-GHC-vgnb-004-d
- 208401-GHC-vgnb-004-e
- 208401-GHC-vgnb-004-f
- 208401-GHC-vgnb-004-g
- 208401-GHC-vgnb-004-h

totaal bebouwd oppervlak 13263 m2

Situatie

niveau 2-3niveau 0-1

A

ruimteaanduiding

1 hoofdentree
2 receptie
3 lokaal
4 grote zaal
5 foyer
6 kantine
7 kantoor
8 jazzclub
9 ensemble lokaal
10 opnamestudio
11 Peter de Grote zaal
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