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Green Expo
Totaalaanbod in Gent

Twee beurzen die deels dezelfde bezoekers proberen te trekken binnen een week, het kan in België. Van 28 tot en
met 30 september is er de Green Expo in Gent. Aansluitend is er de Demo Groen in Brussel. Green Expo is een
totaalbeurs met onder andere veel spullen voor tuincentra, maar er staan ook tuin- en parkmachines.

G

reen Expo is zowel een buiten- als
een binnenbeurs en vindt voor de
achtste keer plaats. In 2006 kwamen
er ruim 16.000 professionele bezoekers, dit
jaar verwacht de organisatie zo’n 17.000.
Het merendeel van de ruim 270 standhouders
staat overdekt in een grote hal van
20.000 m². Hier vind je onder andere levend
groen, outdoor, bestratingmaterialen, straatmeubilair, meststoffen, handgereedschappen
en vijverspullen. Het lijkt een beetje op

Gafa/Spoga in Keulen met veel spullen voor
tuincentra en doe-het-zelfzaken. Het buitenterrein is verdubbeld tot 15.000 m². Hier
staan naast de tuin- en parkmachines nu ook
speeltoestellen. Alhoewel het een totaalaanbod is van soorten machines, van bosmaaiers,
zitmaaiers, werktuigdragers, shovels, minigravers, versnipperaars tot zoutstrooiers, vind
je er niet alle grote tuin- en parkmachineimporteurs van België. Die hebben hun eigen
beurs Demo Groen een dag later.

Wat waar wanneer
Green Expo is van zondag 28 tot en met
dinsdag 30 september. Zondag en dinsdag
kun je terecht van 9.30 tot 18.00 uur. Op
maandag zijn de deuren open tot 20.00 uur.
De beurs vindt plaats in Flanders Expo in
Gent. Voor parkeren moet je 5 euro betalen.
De toegang is gratis met uitnodigingskaart die
je ook aan de ingang kunt krijgen. Wel moet
je dan professional zijn met btw-nummer.
Meer informatie: www.green-expo.be.
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