Gestreamde tentoonstelling:
‘aanvulling 2022’
Een digitaal kantje aan de
Mechanisatietentoonstelling
2022. Dat zien organisatoren
Hennie Groothedde en Hans
Guldemond van de Stichting
Mechanisatietentoonstelling
Bollenstreek wel zitten na het
evenement op 14 en 15 januari.
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L

iefst hadden Groothedde en Guldemond de tentoonstelling ‘gewoon
op de normale manier’ gezien dit
jaar, maar dat kon vanwege corona
uiteraard niet. “We hebben van standhouders ook positieve reacties gekregen.
Fĳn dat er toch nog iets op poten is gezet,
ook al mis je natuurlĳk de gebruikelĳke
contacten op de beursvloer. Die zĳn letterlĳk en figuurlĳk moeilĳk in geld uit te
drukken, maar in ieder geval is er nog de
site. Die is nog een heel jaar te zien en die
wordt ook levend gehouden met aanvullingen”, zegt Guldemond.
Het duo is normaal gesproken druk met
het intekenen van de stands in de hal
van Expo Vĳfhuizen en met de contacten
met standhouders. Dat de tentoonstelling
dit jaar alleen een digitale editie kende,
wil niet zeggen dat er niets te doen was.
“Vanaf november waren we druk bezig,
onder meer met het opzetten van een hele
nieuwe website voor de presentatie en met
de noviteiten”, vertelt Groothedde. “De gebruikelĳk verkiezing van de beste noviteit
hebben we namelĳk wel gehouden met de
jury van de Agrarische Jongeren Duin- en
Bollenstreek.”
In twee streams zĳn achtereenvolgens
zeven noviteiten gepresenteerd met
een toelichting van de standhouder en
uiteindelĳk is de beste noviteit gekozen
(zie kader). Guldemond: “Zo’n verkiezing

is erg leuk en misschien kunnen we daar
volgend jaar ook een stream bĳ maken als
aanvulling. De juryleden gaan normaal
gesproken de stands langs om te kĳken
en vragen te stellen. Nu zagen de kĳkers
in de stream hoe de jury overlegde met de
machinebouwers. Dat vond ik boeiend.”

REGIONAAL TINTJE
De twee livestreams van Greenport
Duin- en Bollenstreek zorgden voor een
regionaal tintje aan de virtuele tentoonstelling. Programmaleider Andries Middag
ging donderdag met directeur Onno
Zwart en wethouder ruimtelĳke ordening
Jeanet van der Laan in op de ruimte die
de bollensector nog heeft in de regio. De
dag erop sprak hĳ met WUR-onderzoeker
Sjoerd van Vilsteren en sectorspecialist
René Gomersbach van de Rabobank over
onderzoek en samenwerking tussen commerciële onderzoekbedrĳven.
Plan is om de Mechanisatietentoonstelling
volgend jaar uit te breiden met digitale
evenementen, zodat een groter publiek
wordt bereikt. De site trekt dit jaar ook
kĳkers uit bĳvoorbeeld Nieuw-Zeeland en
Australië. Groothedde: “Natuurlĳk hopen
we dat er weer zoveel mogelĳk mensen
naar Vĳfhuizen komen, maar voor wie
ver weg zit, is dit natuurlĳk een mooie
manier om toch iets mee te krĳgen van de
beurs.”

Middelbesparende spuittechniek
Mechanisatiebedrijf Wout Hogervorst in Noordwijkerhout won met een aanpassing van het zogeheten Tee-Jet Dynajet-systeem op 15 januari de prijs voor de beste innovatie op de virtuele Mechanisatietentoonstelling. Hogervorst stond vorig jaar al op de tentoonstelling in Vijfhuizen met het
Dynajet-systeem, waarmee zuiniger met gewasbeschermingsmiddel is te werken. Volgens leverancier Hogervorst zorgt een extra dopje dat tussen de spuitboom en de spuitdop wordt geplaatst voor
een pulserende stroom van spuitvloeistof. Doordat de dop telkens sluit, wordt middel bespaard
zonder dat het spuitbeeld wordt verstoord. Met de jongste aanpassing is de gift af te stemmen op
bed, pad en gewasgroei. Daarmee is volgens Hogervorst nog meer middel te besparen. Als onderdeel van de prijs komt Hogervorst dit voorjaar met de spuittechniek in Greenity, waarbij hij aan
de hand van een praktijkmachine uitlegt hoe deze techniek kweker en milieu vooruit kan helpen.
Erik Hogervorst won de noviteitenprijs.
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