
Adres: Gloxinialaan 2 in Huissen

NEXTgarden als ‘energiebron’

voor de regio

5 september 2018

ENERGIE TRANSITIE

Glastuinbouw Gelderland   

Graag zien wij u bij Certilas op 5 september 2018!

15.00-17.00 uur excursie duurzame tuinbouw bedrijven

18.00-19.00 uur walking diner

19.00-21.15 uur symposium

21.15-22.00 uur netwerkborrel
Opgeven voor 27 augustus: nextgarden@lingewaard.nl.

Volg ons op:

&



NEXTgarden 
als energiebron voor de regio

Om 19.00 uur trappen we af met de heer Peter Drenth, 

gedeputeerde van provincie Gelderland voor onder andere tuinbouw 

en energietransitie.

Aansluitend een inspirerend verhaal over de uitdagingen in de 

energietransitie waar wij in het grotere geheel voor staan door 

mevrouw Marjan Minnesma van Urgenda!

Vervolgens zullen verschillende sprekers in gaan op hoe te komen 

tot een klimaat neutrale tuinbouw. Welke technieken zijn er 

beschikbaar en betaalbaar? Blijven we concurrerend t.o.v. het 

buitenland? Waar lopen we tegen aan, maar ook waar kunnen we 

met elkaar trots op zijn! Waar krijgen we energie van?

Aanmelden voor de excursie, maaltijd en/of het symposium kan via 

nextgarden@lingewaard.nl, liefst voor 27 augustus  aanstaande. 

Wij zien u graag op 5 september 2018 op de Gloxinia 2 in Huissen!

Namens het glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen, Greenport 

Gelderland en NEXTgarden nodigen wij  u van harte uit.

Marianne Schuurmans-Wijdeven (burgemeester Lingewaard)

Rian Verwoert (voorzitter Greenport Gelderland)

ENERGIE

5 september 2018 

Laat u ‘s middags tussen 15:00 en 17:00 uur verrassen met een 

bezoek aan twee innovatieve tuinbouw bedrijven in de 

Bommelerwaard en Lingewaard.

Bedrijven zoals Zandvoort Flowers en Kwekerij Ron Evers laten u 

graag zien welke duurzaamheidsstappen zij de afgelopen jaren 

hebben genomen. De ondernemer zal u rondleiden op zijn bedrijf 

en zijn visie met u delen. Er komt een lijst met bedrijven in 

Greenport Gelderland die u voorafgaand aan het symposium kunt 

bezoeken. Laat u inspireren door de innovaties die nu al op 

tuinbouwbedrijven plaatsvinden.

Vanaf 18:00 uur bent u welkom bij het bedrijf Certilas op het 

regionale bedrijventerrein Agropark (Gloxinialaan 2 in Huissen). 

Voor een maaltijd wordt gezorgd tussen 18.00-19.00 uur, vanaf 

19:00 uur starten we met diverse boeiende sprekers. 

De sprekers zullen ingaan op de kansen die er liggen om te komen 

tot een klimaat neutrale tuinbouw.  En hoe de tuinbouw een rol kan 

krijgen in de energietransitie in de regio Arnhem Nijmegen. Welke 

zaken kunnen ondernemers zelf oppakken en welke gebieds-

opgaven liggen er? Het gebied NEXTgarden in Greenport 

Gelderland laat zien hoe ondernemers en overheid intensief 

samenwerken binnen een Glastuinbouwpact. Door een 

gezamenlijke aanpak kunnen we de energietransitie in de praktijk  

vormgeven.
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