
Persbericht 

Nieuw vakevenement voor groentechniek 10 t/m 12 september 2013 in Walibi Biddinghuizen  

AANDACHT VOOR DUURZAAMHEID EN ARBO OP GROENTECHNIEK HOLLAND 
 
 “Op het nieuwe vakevenement voor professionals in de openbare groene ruimte, GroenTechniek 
Holland, is ook aandacht voor duurzaamheid en arbeidsomstandigheden. Deze actuele thema’s in 
de groentechniek worden onder meer belicht door COM-keur, SKL en Stigas, en ook bij de 
exposities en demonstraties van de 150 deelnemers waaronder alle marktleiders en 
toonaangevende merken,” aldus beursmanager Willem Bierema. “Een bezoek aan dit nieuwe, 
tweejaarlijkse totaalevenement van dinsdag 10 tot en met donderdag 12 september 2013 in Walibi 
Biddinghuizen is dan ook een must voor elke professional die werkzaam is in de groene openbare 
ruimte.”  
 
Arbo en duurzaamheid   
Het thema arbeidsomstandigheden staat centraal in de presentatie van de eerste 
onderzoeksresultaten naar body vibrations op zelfrijdende maaimachines. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd door ErgoLab in opdracht van de sociale partners in de groensector. Zowel de werkgevers, 
fabrikanten en importeurs, als werknemers die verenigd zijn in Stigas, te weten LTO Nederland, 
CUMELA Nederland, Branchevereniging VHG, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. Verder 
promoot COM-keur op een grote stand haar veiligheidslabel door enkele voorbeelden te laten zien 
van het gebruik van machines die niet voldoen aan de veiligheidseisen. Duurzaamheid wordt belicht 
door Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek SKL die duurzame en precisie spuittechnieken toont 
waarmee op een duurzame en milieuvriendelijke manier onkruid bestreden wordt en 
plaatsgebonden gespoten wordt. 
 
Opvallende noviteiten bekroond met Gouden Klavertje Vier 
Onder de 150 deelnemende bedrijven zijn alle marktleiders aanwezig en veel aanbieders van 
maaimachines, (compact)trekkers, grondverzet voor tuin en park en professioneel tuin en 
parkgereedschap en alles op het gebied van recycling, beregening, onkruidbestrijding en bemesting, 
grafdelving, reiniging en gladheidsbestrijding, hoogwerkers, aanhangwagens en elektrisch transport.  
Alle nieuwe machines, gereedschappen en diensten dingen mee naar het Gouden Klavertje Vier, de prijs 
die een vakjury toekent aan de meest opvallende innovatie op de beurs. De winnaar wordt bekendgemaakt 
op de eerste beursdag, dinsdag 10 september. 
 
Gratis entree én gratis dichtbij parkeren 
GroenTechniek Holland is van dinsdag 10 tot en met donderdag 12 september dagelijks open van 10 
tot 18 uur. Entree is na voorregistratie gratis en er is volop én dichtbij gratis parkeergelegenheid .  
Kijk voor de deelnemerslijst, noviteiten en een gratis entreekaart op www.groentechniekholland.nl.  
________________________________________________________________________ 
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 looijmans@groentechniekholland.nl  
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