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‘De beurs is de laatste jaren steeds vaker vroeg-
tijdig volgeboekt, maar dat we dat halverwege 
november al kunnen zeggen, hebben we nog 
niet eerder gehad. We zijn daar enorm blij mee, 
want hierdoor is de bezoekende groenprofes-
sional verzekerd van een grootschalige en 
diverse beursvloer. Veel trouwe exposanten 
presenteren zich, zoals GVG Oliehandel uit 
Nijmegen. Ook mogen we een aantal nieuw-
komers verwelkomen, waaronder Krinkels. 
Omdat we nu volgeboekt zijn, werken we met 
een reservelijst voor geïnteresseerden voor een 
plaats. Er is nog wel een beperkt aantal plekken 
vrij in het Groene Inspiratiepark. Hiervoor kun-
nen belangstellenden contact opnemen met 
Ramon Schlepers’, zegt Mariëlle Schonewille 
namens Easyfairs.

Smartbadge-technologie 
De Groene Sector Vakbeurs introduceert tijdens 
de komende editie in januari de smartbadge-
technologie. Bij binnenkomst ontvangt iedere 
bezoeker een badge waarin een speciale chip is 
verwerkt: de smartbadge. Met deze badge kan 
de bezoeker de informatie in de stands van de 

exposanten scannen. Ook kan die zich hiermee 
inschrijven voor nieuwsbrieven of meedoen 
aan acties van exposanten. Na afloop van het 
beursbezoek ontvangt de bezoeker een e-mail 
met daarin een overzicht van alle exposanten 
die hij of zij gescand heeft.
Schonewille: ‘Deze technologie past ook perfect 
bij onze missie: “Visit the future”. Niet alleen 
maken we het verzamelen van informatie een-
voudiger, ook denken we aan het milieu. Juist 
met het oog op de toekomst werken wij aan 
een duurzame beursbeleving. De smartbadge 
zal veel drukwerk besparen en is daarom beter 
voor het milieu.’

Het Groene Inspiratiepark 
Schonewille: In 2017 lanceerden we het 
Groene Inspiratiepark, dat sindsdien één van 
de publiekstrekkers is op de beurs. Ook dit jaar 
kunnen bezoekers het Groene Inspiratiepark 
vinden in beurshal 4. Hier staat de beleving 
centraal en kan de bezoeker een kijkje nemen 
achter de schermen van de exposant. Daarnaast 
vinden verspreid door het park de tuinaanleg-
wedstrijden voor studenten plaats. We zoeken 

Alle beschikbare exposantenstands op de 

Groene Sector Vakbeurs 2020 zijn volgeboekt. 

Er nemen dus meer dan 300 exposanten deel 

aan de beurs, verdeeld over zeven beurshallen. 

De 21ste editie van de Groene Sector Vakbeurs 

wordt gehouden op 14, 15 en 16 januari 2020 in 

Evenementenhal Hardenberg.

Groene Sector Vakbeurs 2020 
volgeboekt met ruim 300 
exposanten



19www.greenkeeper.nl

nog een aantal partijen die aansluiten op de 
thema’s “het groene schoolplein”, “water” en 
“CO2-reductie”.’

Vmbo-ochtend keert terug
Een ander nieuwtje dat beursorganisator 
Easyfairs bekendmaakt, is de terugkeer van de 
vmbo-ochtend op de Groene Sector Vakbeurs. 
Vorig jaar maakten ruim 160 leerlingen van 
zes vmbo-scholen voorafgaand aan de beurs 
kennis met de toekomst van de groene sector. 
Hiervoor stond het Groene Inspiratiepark een 
ochtend volledig in het teken van de enthou-
siaste jongeren. Schonewille: ‘Dit succesvolle 
initiatief gaan we herhalen in samenwerking 
met de stichting Tri groei in groen. Dit jaar 
gaan we zorgen voor nog meer beleving en 
activiteiten: denk aan klimmen met klimtuig, 
demonstraties van machines en wellicht een 
simulator. Voor de branche is dit initiatief zeer 
waardevol, want deze leerlingen vormen de 
toekomst. Bovendien willen wij met deze beurs 
een platform bieden om te laten zien hoe mooi 
de groensector is.’

Kennisprogramma
Ook dit jaar is het de beursorganisatie Easyfairs 
weer gelukt om interessante lezingen te organi-
seren. Hierbij is goed gekeken naar de actuele 
thema’s in de groene sector. Bekijk het actuele 
kennisprogramma op de website www.groene-
sector.nl.

Innovatie Awards 2020
Verder konden alle exposanten zich weer 
aanmelden voor de Innovatie Award. Vorig 
jaar won de elektrisch aangedreven LM-Trac 
286-werktuigdrager met brandstofcel van Jean 
Heybroek deze innovatieprijs. Dit jaar worden 
er twee prijzen uitgereikt, één in de categorie 
‘tuin en park’ en één in de categorie ‘tuininrich-
ting’. Exposanten kunnen hun innovatie(s) voor 
deze editie online aanmelden via de vernieuw-
de website van de Groene Sector Vakbeurs. 
Nieuwsgierig? Neem dan vast een kijkje online.

De Groene Sector Vakbeurs 2020
De 21ste editie van de Groene Sector Vakbeurs 
in Evenementenhal Hardenberg wordt gehou-

den op 14, 15 en 16 januari 2020, te bezoeken 
van 13.00 tot 21.00 uur. Jaarlijks komen gemid-
deld ruim 18.000 professionals uit de groene 
sector op de vakbeurs af, zoals hoveniers, 
grootgroenvoorzieners, boomkwekers, boom-
verzorgers, vertegenwoordigers van tuincentra, 
tuin- en landschapsarchitecten en beslissers bij 
gemeentelijke groenvoorzieningen. Daarnaast 
maken ook bezoekers die werkzaam zijn op 
het gebied van bestrating, sociale werkvoorzie-
ningen en vijveraanleg hun opwachting. Voor 
meer informatie: www.groenesector.nl.
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