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Over een aantal weken gaan de Champignondagen 2016 van start. De 34ste editie van deze 
International vakbeurs zal plaats vinden van 1 t/m 3 juni 2016 in de Brabanthallen in ’s-
Hertogenbosch. Dit evenement is voor de paddenstoelenbranche een uitgelezen 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en kennis van de nieuwste 
ontwikkelingen op te doen. Ook dit jaar is de Champignondagen weer gegroeid zowel in 
aantal exposanten als in het aantal m2 beurs. 

Tijdens de Champignondagen zullen meer dan 80 standhouders zich gaan presenteren. Er 
zijn standhouders uit Nederland en internationale standhouders uit verschillende landen. 
Deze editie zijn o.a. België, Noord Ierland, Frankrijk, Italië, Oekraïne, USA, Polen en China 
vertegenwoordigd. De Brabanthal in ’s-Hertogenbosch is een uitstekende keuze gebleken 
voor deze nog steeds groeiende vakbeurs. 

Bezoekers kunnen zich kosteloos voor-registeren om deze vakbeurs te bezoeken. Op dit 
moment hebben bezoekers uit meer dan 40 landen zich al geregistreerd. Dit aantal groeit 
nog steeds elke dag. Klik hier om u te registreren voor de International Champignondagen 
2016.  

Welkomst Event 2016 
Ook tijdens deze 34ste editie wordt er weer een Welkomst Event georganiseerd. Dhr Hein 
Deprez gaat hier een inspirerende presentatie geven met het thema: ‘Wat ik leerde als 
champignonkweker vormde de basis voor Greenyard Foods’. Daarnaast wordt voor de 
tweede maal de ‘Ambassador of the Mushroom Industry Award’ uitgereikt.  

Ambassador of the Mushroom Industry Award 
Dit jaar vindt voor de tweede keer de uitreiking van de ‘Ambassador of the Mushroom 
Industry Award’ plaats. Tijdens het Welkomst Event op 1 juni wordt deze award uitgereikt 
aan diegene die als ware ambassadeur bijdraagt aan een positieve uitstraling van de 
paddenstoelensector. De avond wordt afgesloten met een heerlijk buffet. Bezoekers, 
standhouders en hun partners zijn allen van harte welkom en de deelname is gratis. 

 

MESSAGE ENDS 

Note for the editors: 

Libéma Exhibitions and Events organise the Mushroom Days on behalf of the Stichting 
Champignondagen.  

For more information, please contact Anoeska Hagenstein, Project Manager -   
info@champignondagen.nl– Phone: +31 639699110 

https://registration.n200.com/survey/1dhsoozsekudq
mailto:info@champignondagen.nl

