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HAS, terug in Limburg
door Peter Heesen

W
„Iedereen maakt fou-
ten”, zei gedeputeer-
de Bert Kersten van
de provincie Lim-
burg gisteren bij de
opening van de HAS
in Venlo.

W ethouder Stephan
Satijn van Venlo
verricht de ope-
ningshandeling.
Hij laat een span-

doek afrollen met de tekst ‘HAS
Hogeschool nu ook in Limburg.’
Bestuursvoorzitter Dick Pouwels
van de hbo-school vertelt dat er ei-
genlijk had moeten staan dat de
HAS ‘weer’ in Limburg is. De hoge-
re landbouwschool vertrok in 1967
uit Roermond, om deel uit te gaan
maken van de HAS in Den Bosch.
Na 46 jaar keert ze dus terug.
„Iedereen maakt fouten”, vergoe-
lijkt gedeputeerde Bert Kersten van
Limburg. Hij is blij dat de instelling
tot inkeer is gekomen. Volgens Ker-
sten vormen Brabant en Limburg

een ijzersterke combinatie. Vooral
in Zuid-Nederland wordt veel geld
verdiend door slimme dingen te
verzinnen. Oók in de land- en tuin-
bouw. Vooral tijdens zijn vorige le-
ven als wethouder van de gemeen-
te Venray, het epicentrum van de
intensieve veehouderij, kreeg hij
waardering voor de agrarische sec-
tor. En dat voor een PvdA’er.
De terugkeer van de HAS is, even-
als de samenwerking met de univer-
siteiten in Wageningen en Maas-
tricht, van onschatbare waarde
voor de versterking van een gebied
dat zich zo graag als de moestuin
van Europa wil afficheren. En om-
dat succes nu eenmaal vele vaders
kent, voegt Kersten toe dat de HAS
in Venlo mede mogelijk is gemaakt
met subsidie van ‘Maastricht’. De
provincie Limburg droeg 3 miljoen

euro bij, de regio Venlo telde 2 mil-
joen neer.
„De overheden werken graag sa-
men met de HAS om de regionale
economie te versterken”, consta-

teert topman Pouwels tevreden.
Hij vertelt er niet bij dat Limburg
eerder tevergeefs heeft gesmeekt
om een dependance van de HAS.
Pas toen de school zelf de voorde-
len zag, ging ze overstag. De HAS
wilde sterk groeien en merkte dat
veel potentiële studenten uit Lim-
burg de afstand naar Den Bosch te
groot vonden. Dus zou een vesti-
ging Limburg toch wel handig zijn.
Zeker als de overheid de beurs
trekt. En dus verkondigt Pouwels
dat de HAS graag naar Venlo komt,
omdat er veel innovatieve onderne-
mers zitten, die zorgen dat de regio
bruist.
Directeur Frans van Leijden van de
HAS in Venlo meldt dat de regio
de hogeschool ook verdiend heeft.
Hij noemt de organisatie van de
Floriade en de opknapbeurt van de

stad. „Venlo heeft sterk aan aantrek-
kelijkheid gewonnen.” En dus wil
de HAS nu wel in de streek investe-
ren, door het aanbieden van oplei-
dingen bijvoorbeeld. Dit jaar zijn
67 studenten gestart, een aantal dat
in 2020 moet zijn uitgegroeid tot
achthonderd. Verder wil de HAS
haar steentje bijdragen aan de ont-
wikkeling van kennis en het bevor-
deren van ondernemerschap.
Van Leijden kent de discussie over
de Greenport Campus, een kraam-
kamer van vernieuwing in het hart
van de regio. Hij weet dat er twij-
fels over de haalbaarheid zijn, om-
dat een trekker ontbreekt. Hij vindt
dat geen bezwaar als de onderne-
mers in staat zijn samen te werken.
„Trek je op aan voorlopers als Wij-
nen (paprika’s), Gipmans (planten)
en Scelta (champignons).”

Door organisatie
van Floriade en
opknapbeurt van
stad werd Venlo
aantrekkelijker.

Frans van Leijden, HAS Venlo
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