
   
 

 

 

 
 
 

Zuinig omgaan met energie wordt steeds belangrijker. De kosten van energie en ook het transport daarvan gaan de 

komende jaren flink omhoog. Naast besparen wordt het opwekken van eigen energie steeds belangrijker. In het 

tuinbouwgebied NEXTgarden in Bemmel hebben ze daar al ruim 15 jaar ervaring mee. Met een eigen warmte- en CO2-

net, zonnepanelen op de gietwaterplas en een houtgestookte biomassacentrale in aanbouw zijn er belangrijke ervaringen 

opgedaan die van groot belang zijn voor andere tuinders die willen/moeten verduurzamen. De initiatiefnemers van de 

duurzaamheidsprojecten op NEXTgarden presenteren op 18 september hun verhaal. U kunt uit eerste hand horen hoe 

het met hun projecten verlopen is. 

 

Tijdens de bijeenkomst zal er een wandel-excursie zijn door het tuinbouwgebied waarbij u een kijkje krijgt achter de 

schermen van de vele innovatieve concepten. Omdat we ook gasten uit Duitsland verwachten zal er een vertaler aanwezig 

zijn bij de excursie en presentaties. Uit Duitsland zal de heer Georg Hanka iets vertellen over zijn ervaringen met het 

bodemenergiesysteem en warmtepompen op zijn potplantenbedrijf in Kempen (D). 

 
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van het project Agro Cross Borders. Na de succesvolle bijeenkomst 

in Niederrhein is dit de tweede bijeenkomst die georaniseerd wordt door de projecpartners: Gemeente Venray (Greenport 

Venlo/regio Venlo) en Greenport Gelderland en Agrobusiness Niederrhein e.V. In het najaar van 2019 volgen er nog 

twee bijeenkomsten met als thema het (her)gebuik van bio-massa (10 oktober) en een bijeenkomst over de duurzaamheid 

in de boomteelt (14 november). 

 
Programma van 18 september 2019 
 

13:30 uur: Ontvangst en registratie 

14:00 uur: Welkom en begin van de presentaties 

- Harrie Vreman, ontwikkeling van NEXTgarden van idee naar realisatie 

- Berno Schouten, samenhang tussen duurzame initiatieven op NEXTgarden 

14:40 uur:  Wandel-Excursie en bezichtigen duurzaamheidsprojecten 

- Initiatiefnemers zullen kort ter plekke iets vertellen over hun projecten 

15:30 uur: Pauze 

15:45 uur:  Vervolg presentaties over duurzaamheidsprojecten  

- Frans van Herwijnen, zonnepanelen op een gietwaterplas, hoe doe je dat? 

- Georg Hanka, ervaringen met ondiepe geothermie en warmtepompen in Kempen (D)  

- Projectleider HoSt, biomassa-centrale voor de tuinbouw in NEXTgarden 

16:45 uur:  Energie verduurzaming in de tuinbouw in Nederland en Duitsland 

- Discussieleider: Radboud Vorage, Greenport Arnhem-Nijmegen 

17:00 uur:  Afsluiting en netwerkborrel met uitwisseling tussen Duitse en Nederlandse collega’s 

 
 

 
 
 

 
 

 Woensdag 18 september 2019 van 14:00 tot 17:00 uur 
Tuinbouwbedrijf Royal Berry • Salvia 5 • 6681 RC Bemmel (NEXTgarden)  

Toepassing van duurzame energie in de tuinbouw 
Actuele onderwerpen voor Duitse en Nederlandse bedrijven 

 

Registratie tot 16.09.2019  Greenport Gelderland 
Deelname is gratis, aanmelden gewenst  Radboud Vorage  Tel: +31 (0)651431301    

Mail: r.vorage@greenportarnhemnijmegen.nl 

 

https://www.agrobusiness-niederrhein.de/projekte/agro-cross-border

