Innovatie is een must, óók in de boomkwekerij!
The Green Connection Meet&Green
Meet&Green organisatie: staand vlnr: Ard Hendrix (Cultus), Stefan Raedts (Regio Venlo), Ton van Hoof (Citaverde), Peter van Boekel (The Green Connection) en John
Steenbakkers (Aelemans). Zittend vlnr: Dirand van Wijk (Cultus), Ronnie de Hoon (LOGIQ assist) en Rutger Lommerse (The Green Connection).

Meet&Green – onder de noemer van die groene uitnodiging gaat The Green Connection jaarlijks twee innovatiedagen organiseren voor de
boomkwekerijsector in de EU-regio Venlo. Op 15 juni is bij Rötjes Young Plants in Lottum de aftrap van Meet&Green 2011. Een vooruitblik op
wat komen gaat.
Auteur: Ruud Jacobs
Grensoverschrijdend, in de breedste zin van het
woord. Zo kunnen de innovatiedagen van The
Green Connection op voorhand het best worden
omschreven. Innovaties, duurzaamheid en euregionaal zijn de steekwoorden van Meet&Green.
“Op alle vlakken wordt voorbij de grenzen gekeken. Meet&Green wordt een evenement dat de
professionele boomkwekerij niet kan missen”,
aldus medeorganisator Ard Hendrix van Cultus
Agro Advies. Meet&Green wordt een voortzetting van twee jaar geleden, toen de dag voor
het eerst door twee andere bedrijven is georganiseerd. Het hernieuwde initiatief ligt nu bij de
bedrijven Cultus Agro Advies, Aelmans Tuinbouw
advies en LOGIQ assist, in samenwerking met de

onderwijsinstelling Citaverde College. Hendrix:
“Later is ook The Green Connection in de organisatie gestapt en die heeft nu de algehele regie
in handen.”
Demonstraties
Hendrix: “Tijdens de tweede Meet&Green in
Lottum worden verscheidene innovatieve demonstraties gegeven. Denk bijvoorbeeld aan de
beetle eater die op mechanische wijze insecten
van de planten wegzuigt, schoffelen met behulp
van detectiesensoren, telen uit de grond, ledverlichting en het geautomatiseerd sorteren van
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vruchtbomen.” Behalve deze demonstraties zijn
er op de bedrijfslocatie van Rötjes Young Plants
zo’n zestig toeleveringsbedrijven aanwezig die
hun producten en diensten tonen. “Wellicht dat
er buiten nog enkele stands bij kunnen, maar
op dit moment zitten we binnen al volgeboekt”,
aldus Hendrix.
Lezingen en spuitlicentie
Niet alleen aan productdemonstraties, ook aan
kennisvergaring middels lezingen wordt op de
eerste Meet&Green ruim aandacht besteed.
Hendrix: “Een uitgebreid sprekersprogramma,
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onder meer opgezet voor het verkrijgen van de
verlenging van de spuitlicentie, informeert de
bezoekers over de laatste stand van zaken op het
gebied van gewasbeschermingsmiddelen, ziektes
en techniek voor gewasbescherming en innovaties.” Zowel voor het onderdeel techniek en veiligheid als voor het onderdeel teelt kan op deze
dag een verlengingsbijeenkomst worden gevolgd.
Kwekers die op deze dag hun spuitlicentie willen
verlengen, moeten zich van tevoren aanmelden
via www.cultus.nl.
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Contacten leggen
The Green Connection zorgt tijdens Meet&Green
ook voor voldoende mogelijkheden om contacten
te leggen met collega-telers uit andere regio’s in
Nederland, maar ook over de grens in Duitsland.
Hendrix: “Tijdens deze dag, die mede door Regio
Venlo wordt ondersteund, bestaat de mogelijkheid om op informele wijze contact te leggen
met collega’s. Geïnteresseerde bedrijven kunnen

Demo’s en beurs Meet&Green
PPO zal tijdens deze eerste Meet&Green diverse
nieuwe technieken op schoffelgebied laten zien.
Zo worden de intrarijwieder en rotweeder gedemonstreerd en wordt er uitleg over geven. Ook
zal er een nieuw concept van waterzuivering te
zien zijn, de zogeheten Phytobac. Dit is een biologisch filter, waarin restvloeistof van spuitwater
gezuiverd kan worden. Het is ontwikkeld om de
puntbelasting van restvloeistof van gewasbeschermingsmiddelen naar beneden te brengen.
Tijdens de spuitlicentiebijeenkomst zal door
Arjan Smits (PPO) de laatste stand van zaken
worden gepresenteerd omtrent Verticilium in de
boomkwekerij. Ook wordt er door Dirand van
Wijk (Cultus) gesproken over de actualiteiten
rond nieuwe middelen, ziekten en plagen in de
boomkwekerij. Verder zal John Steenbakkers
(Aelmans) een verhaal houden over hoe er
tijdens nieuwbouw of verbouw rekening gehouden kan worden met de milieuregels.
Tijdens Meet&Green wordt ook aandacht
besteed aan goede communicatie tussen boomkwekerij en de periferie van de boomkwekerij.
Zo is er een apart programma gericht op de
overheid (gemeente, provincie, waterschappen).
Hierin wordt duidelijk gemaakt wat de boomkwekerij inhoudt en zal worden aangegeven hoe
duurzaam de sector momenteel bezig is.
Ook wordt actief aandacht geschonken aan
matchmaking met Duitse bedrijven. Er zullen
enkele Duitse standhouders aanwezig zijn, en in
samenwerking met de Landwirtschaftkammer
Nordrhein-Westfalen en de regio Venlo is er ook
een apart Duitstalig communicatieplan opgezet

tijdens het onderdeel Matchmaking zichzelf voorstellen aan een groter publiek en zo in gesprek
komen met geïnteresseerden. Informatie over de
lezingen zal ook in het Duits beschikbaar zijn.”
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om ook Duitse kwekers naar Lottum te krijgen.
Er zijn in totaal zo’n 60 standhouders die hun
producten laten zien, zowel binnen als buiten.
Bij de standhouders zijn ook vele nieuwigheden te zien. Zo is Van Tuijl BV aanwezig met
de nieuwe oculeer- en entclips. Deze clips zijn
afgelopen winter door een kweker ontwikkeld
en worden door Van Tuijl op de markt gebracht.
Verder zal H. Schlutter uit Kevelaer tijdens de
beurs een door hemzelf ontwikkeld systeem
voor gotenteelt in kassen presenteren. PPO zal
in zijn stand een eigen demo-model van de
gotenteelt voor de spillen laten zien. Het bedrijf
Willburg Projecten zal een nieuwe ultrasone
etiketteermachine demonstreren. Hierbij worden
de etiketten zonder lijm onlosmakelijk aan de
potten bevestigd. GeJo Grading komt met een
grote plantensorteerder die momenteel reeds in
de vruchtbomenteelt wordt gebruikt. Agricult
presenteert zijn nieuwe rugspuit, die werkt
met de van dit bedrijf bekende CDA-techniek.
Mankar zal tijdens Meet&Green voor het eerst in
Nederland de nieuwe Mankar HQ presenteren.
Een lichtere en sterkere versie van de bestaande
Mankar. Agrometius is met een GPS-simulator
aanwezig. In deze simulator kan een ieder die in
GPS-techniek geïnteresseerd is, zelf zien hoe een
en ander werkt. Ook kan men zelf rijden op een
tractor die op GPS rijdt.
Meer informatie over Meet&Green:
www.thegreenconnection.eu

geeft waar Meet &Green voor staat. “Rötjes
werd dit jaar nog genomineerd voor Agrarische
onderneming van het jaar, wat al aangeeft dat
dit moderne bedrijf is gericht op de toekomst
en ook zelf grensoverschrijdend te werk gaat.
De organisatie is het bedrijf Rötjes erg dankbaar
voor zijn gastvrijheid.” De eerste Meet&Green
wordt ondersteund door de hoofdsponsoren
Agrocultuur, Coenen en co, LLTB, Regio Venlo en
Productschap Tuinbouw.

andere collega’s”
Locatie
Het evenement vindt plaats bij Rötjes Young
Plants aan de Horsterdijk 116 in Lottum. Volgens
Hendrix een schitterende locatie die prima aan-
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