
 

Persbericht 

 
Van 10 t/m 12 september 2013 op Walibi evenemententerrein Biddinghuizen  

GROENTECHNIEK HOLLAND 2013 MET RUIM 350 MERKEN BIJNA VOLGEBOEKT  
 

Amsterdam, 7 mei 2013 - Het gaat goed met het nieuwe vakevenement GroenTechniek Holland. 

“Voor de eerste editie van deze nieuwe, tweejaarlijkse nationale vakbeurs hebben zich al 130  

deelnemers ingeschreven die zo’n 350 merken presenteren. Daarmee zijn de expositievelden, met 

nog bijna vier maanden te gaan, al 90% gevuld,” aldus beursmanager Willem Bierema.  

“Naast alle marktleiders uit de secties Tuin & Park en Groen & Milieu van de Federatie 

Agrotechniek is er volop aanbod op het gebied van maaimachines, compact trekkers, grondverzet 

voor tuin en park, professioneel tuin en park gereedschap, recycling, beregening, hoogwerkers, 

reiniging, transport en aanhangwagens, elektrisch transport, grafdelving, gladheid- en 

onkruidbestrijding en bemesting. Veel toonaangevende merken waaronder Toro, John Deere, 

Kubota, Hitachi, Stiga, New Holland, Husqvarna, Makita, Stihl en JCB zijn groots van de partij van 

dinsdag 10 tot en met donderdag 12 september 2013 op het Walibi evenemententerrein in 

Biddinghuizen. Daarmee wordt GroenTechniek Holland met recht hét totaalevenement waar alles 

voor aanleg en onderhoud van de groene openbare ruimte gepresenteerd wordt.”  

 

Alles voor professionals werkzaam in groene, openbare ruimte 

Met het aanbod van deze 130 fabrikanten, importeurs en dealers is GroenTechniek Holland een must voor 

alle professionals in de groene openbare ruimte, waaronder hoveniers, sportpark- en golfbaanbeheerders, 

gemeentes, waterschappen, wegenbeheerders, recreatiebedrijven, loonwerkers, inkopers tuincentra, 

werkvoorzieningsschappen, doe het zelf winkelformules en verhuurbedrijven. Niet alleen eigenaren, maar 

ook berijders, monteurs, medewerkers en beheerders.  

 

Opvallende noviteiten bekroond met Gouden Klavertje Vier 
Alle productinnovaties die de 130 deelnemers lanceren dingen mee naar het Gouden Klavertje Vier, de 

prijs die een vakjury toekent aan de meest opvallende innovatie op de beurs. Alle deelnemers kunnen 

nieuwe producten en diensten aanmelden tot maandag 5 augustus, waarna de nominaties half augustus 

bekend worden gemaakt. De winnaar wordt bekendgemaakt op de eerste beursdag, woensdag 10 

september. 

 

Gratis entree en gratis dichtbij parkeren 

Beursmanager Bierema: “Deze opzet in combinatie met deze locatie biedt veel voordelen. Het 

omvangrijke evenemententerrein Walibi ligt centraal in Nederland, middenin een van de mooiste 

groene gebieden van het land, de Flevopolder. Vanuit alle windstreken is het evenement prima 

bereikbaar, en er is volop gratis parkeergelegenheid voor deelnemers en bezoekers. Bovendien is de 

entree, na voorregistratie, gratis.”  

________________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie/niet voor publicatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Ingrid Looijmans van 

GroenTechniek Holland, tel. 020 - 488 00 08 of looimans@groentechniekholland.nl 


