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Leerlingen van het Scheepvaart en Transport College 
krijgen een grote oefenfabriek waar zij als echte 
procesoperators en onderhoudstechnici kunnen werken. 
Ongeveer 150 toeleveranciers schenken de benodigde 
pijpleidingen, meetapparatuur, generatoren en andere 
onderdelen uit de chemische industrie. De Rotterdamse 
wethouder W. van Sluis, gedeputeerde van de provincie 
Zuid-Holland E. van Heijningen en Deltalinqs-voorzitter R. 
de Boer hebben vrijdag de eerste paal geslagen. De fabriek 
wordt een opleidingscentrum en een demopark voor 
apparatuur tegelijk. `In feite een marktplaats waar 
jongeren met het nieuwste van het nieuwste het vak leren 
en waar bedrijven hun innovaties kunnen tonen aan hun 
klanten`, aldus een woordvoerder van Deltalinqs, de 
belangenbehartiger van de haven- en industriele bedrijven 
in Rotterdam. Het gaat om een loods, met daarin zeven 
fabrieken, die naast de vestiging van de onderwijsinstelling 
in Brielle moet komen. Het is de bedoeling dat de fabriek er 
in september staat. Het college, het bedrijfsleven en de 
overheid investeren in de praktijkruimte en dat is volgens 
de woordvoerder `erg bijzonder`. 
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