
Wat hebben Flower Science, Flynth adviseurs en accountants, Greenport 
Duin- en Bollenstreek, Greenport Noord-Holland Noord, Greenport 
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), Groen onderwijscentrum, Wellantcollege, 
KAVB, Rabobank Bollenstreek, Greenity en Wageningen University & 
Research met elkaar gemeen? 

Wij werken samen op het gebied van 
modernisering en innovatie van de 
greenport en de bloembollensector. 
Tijdens de Mechanisatietentoon-
stelling 2019 delen wij graag onze 
kennis met u!  

Kom langs op het Kennisplein, stand-
nummer 2B08 en ontdek wat wij sa-
men voor u kunnen betekenen! Ook 
dit jaar zijn er weer tal van bijzondere 
innovaties te zien en te ervaren.

Kijk zelf hoe slim de Oxygreen is, een 
apparaat dat gewasbeschermings-
middelen verwijdert uit restwater. 

Ontdek een-op-een welke kavels 
in de Bollenstreek ‘geruild’ kunnen 
worden. Zet een ‘virtual reality bril’ 
op en maak kennis met het digitale 
platform Global Farmers en doe mee 
met de tuinbouwbattle. 

Of kom naar een van de gratis 
bijeenkomsten die tijdens de 
Mechanisatietentoonstelling worden 
georganiseerd. 

Het Kennisplein
Mechanisatie 
tentoonstelling 

Wij ontmoeten 
jullie graag!

2019
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Duin- en Bollenstreek

Groenonderwijscentrum

Programma
2019

8 januari: 
Bijeenkomst Rabobank Global Farmers: 
‘Wat is de overeenkomst tussen een banaan en 
een bloembol?’
Aanvang: 15:00 - 17:00 uur
Opgeven via 
communicatie.bollenstreek@rabobank.nl

8 januari: 
Go & Flower Science Café met studenten van 
Hogeschool Inholland over gewasbescherming, 
logistiek, marketing en duurzaamheid
Aanvang: 16.00 - 18.30 uur
Opgeven via www.flowerscience.nl

10 januari: 
Open gastcollege over bodemkwaliteit samen 
met het Clusius College & lancering “Soil Your 
Undies Challenge 2019”
Aanvang: 11.30 - 13.00 uur 
Opgeven via versloot@kavb.nl

10 januari: 
Greenity debat (alleen voor Greenity-abonnees) 
Aanvang: 11.30 - 13.30 uur 
Opgeven via www.greenity.nl

10 januari: 
Bijeenkomst GreenPort NHN over veiligheid en 
tractoren
Aanvang: 15:00 - 17:00 uur 
Opgeven via www.greenportnhn.nl

Alle bijeenkomsten vinden plaats op de 
Mechanisatietentoonstelling. Na aanmelding volgt 
meer informatie over het inhoudelijke programma.
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