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Vakevenement voor de professionele groensector  
De exposanten op GroenTechniek Holland 2015 zijn fabrikanten, agenten, importeurs, expor-
teurs, dealers, groothandelsbedrijven, uitgeverijen en overige dienstverleners die actief zijn 
op het gebied van aanleg en onderhoud van:

 • de publieke groene ruimte
 • de publieke stedelijke ruimte
 • sport-, golf- en recreatieterreinen

Hét nieuwe tweejaarlijkse evenement voor het beheer en onderhoud 
van de (groene) openbare ruimte in Nederland beleeft haar tweede 
editie van dinsdag 8 tot en met donderdag 10 september 2015 en vindt 
plaats op het evenemententerrein van Walibi Holland in Flevoland. 

 Maar ook: 
 •  Tractoren met een maximaal  

vermogen van 85 pk
 •  Bomen-, planten- en bloemenkwekers
 •  Leveranciers van graszaden, gewas-

bescherming, bemesting en onkruid-
bestrijding

 •  Groene opleidingen 
 •  Goederen en diensten die passen in de 

bedrijfsvoering van bovengenoemde 
vormen van groenproducten

 •  Logistieke producten en diensten die 
nodig zijn om groen producten in op te 
slaan en/of direct aan andere partijen 
te leveren

 •  Producten en diensten gerelateerd 
aan de diverse themapaviljoens

 •  Advies en dienstverlening

  Fabrikanten en dealers van:
 •  Professionele maaimachines
 •  Bos, tuin- en parkmachines
 •  Reiniging- en gladheids- 

bestrijdingsmachines
 •  Hoogwerkers
 •  Onderhoudsmachines
 •  Kleine grondverzetapparatuur
 •  Golfterrein onderhoud
 •  Grafdelvingmachines
 •  Afrastering
 •  Speeltoestellen en  

park/stadsmeubilair
 •  Trikes, quads, bedrijfswagens,  

pick-ups, (lichte) bestelbussen  
en andere vervoersmiddelen die  
gebruikt worden t.b.v. de bedrijfs- 
voering

 



Ontstaan van GroenTechniek Holland
De beurs is 100% eigendom van de branchevereniging  
‘Fedecom’*, waarin zo’n 1.000 importeurs, fabrikanten en 
dealers van mechanisatie in o.a. de groensector verenigd zijn.  
De beurs is een service naar de leden en wordt daardoor  
zonder winstoogmerk voor en door de branche georganiseerd. 
Door deze zuivere eigendomsconstructie ligt de regie  
in eigen hand en blijven de tarieven laag. GroenTechniek  
Holland beleefde in 2013 al een eerste succesvolle editie.  
Alle leden van Fedecom binnen de sectie Groentechniek  
ondersteunen deze beurs en nodigen ook niet-leden van  
harte uit om deel te nemen. 

*  Fedecom is de branchevereiniging voor bedrijven in de 
Groentechniek, Landbouwtechniek, Tuinbouwtechniek en 
Industrie & Intern transport

Bezoekers GroenTechniek Holland 2015
GroenTechniek Holland is een totaalevenement dat alles 
biedt voor beheer en onderhoud van wat groeit en bloeit in  
de openbare ruimte. Hoveniers, sportpark- en golfbaan- 
beheerders, gemeentes en provincies, waterschappen,  
wegenbeheerders, recreatiebedrijven, loonwerkers, werk-
voorzieningsschappen, inkopers tuincentra en doe-het-zelf 
winkelformules, verhuurbedrijven en een ieder die professio-
neel actief is/wil worden in de groene openbare ruimte is  
welkom. Zowel eigenaren, berijders, monteurs, medewerkers 
als beheerders. Naast de nieuwste cirkel- en kooimaaiers, 
compacttrekkers, machines, gereedschap, installaties en 
onderdelen die getoond worden door fabrikanten, importeurs 
en dealers, komt de bezoeker ook in contact met aanverwante 
producten uit de groene sector, informatie van financiële  
adviseurs, belangenorganisaties en dienstverleners. 

Flevopolder; centraal in Nderland,  
groen en ruimtelijk
GroenTechniek Holland 2015 vindt plaats op het evenementen-
terrein van Walibi Holland, centraal gelegen in Nederland,  
in de Flevopolder.  Vanuit alle windstreken is het evenement 
prima bereikbaar. Er is ruime parkeergelegenheid voor deel-
nemers en bezoekers op steenworp afstand van de expositie-
velden, maximale looptijd is 5 minuten tot de entree. Het  
terrein is zeer omvangrijk en uitermate geschikt voor zowel 
exposities binnen als demonstratie buiten, zonder restricties 
aan de grootte van de stands van exposanten. De bezoeker 
kan hier werkelijk z’n hart ophalen en alle mogelijke maaiers, 
trekkers, machines en apparatuur bekijken, vergelijken en 
zelf besturen. Dit alles is een unieke combinatie voor een 
groenevenement in Nederland.   
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Deelnamemogelijkheden
Er zijn veel interessante mogelijkheden om deel te nemen:

• Tent op het Groenplein vanaf 25 m2
• Buitenstand met tent vanaf 100 m2 zonder demonstratie
•  Buitenstand met tent vanaf 100 m2 met  

demonstratie vanaf 100 m2
• Business Paviljoen 
• Themapaviljoen
• Congressen, lezingen, workshops
• Sponsoring
• Mediapakketten

Indeling Beursterrein 

•  Alle stands met demonstratie staan aan de geasfalteerde 
rondweg

•  Gelijkmatige spreiding van grote en kleine stands over  
het hele beursterrein tbv optimale bezoekersstromen 

•  Strakke regie, professionele uitstraling
• Veldindeling naar categorie machines

Indeling stands

•  Ruime opzet van stands 
•  Slecht weer scenario, elke stand heeft een tent en  

droge-voeten-plan met looppaden
•  Expositie altijd vooraan de weg en demonstratie  

achter de stand
•  Collectieve inkoop van stand benodigdheden via het  

online Expoloket

Demonstraties
Speciale delen van het beursterrein worden ingericht voor 
specifieke demonstraties. Het merendeel van de expositie-
stands heeft een  ‘eigen’ demonstratieruimte, waar u uw  
bezoeker zelf kunt laten ervaren hoe de nieuwste voertuigen 
zich in de praktijk tonen.

Mediapartners
Met een uitgekiende publiciteitscampagne komt dit  
vakevenement breed onder de aandacht van vakpers en  
landelijke media. Als deelnemer kunt u hiervan optimaal  
profiteren. Wilt u uw merk volop ruimte geven en uw primeurs 
en/of innovaties speciaal onder de aandacht brengen van de 
juiste doelgroep? Haak in op de print- en online publiciteits-
campagne of organiseer een opvallende activiteit op uw stand. 
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GroenTechniek Holland 2015
•  Tweejaarlijks vakevenement voor  

de groenprofessional
•  Tweede editie van dinsdag 8 tot en  

met donderdag 10 september 2015  
van 10 – 17 uur

•  Alle A-merken vertegenwoordigd
•  Live testen van alle mogelijke machines
•  Ruime parkeergelegenheid voor  

exposanten en bezoekers
•  Centraal gelegen in de groenste  

provincie van Nederland
•  Thema’s:
1 accu-gereedschappen  
2 radiografische bediening van machines  
3 verbod op onkruidbestrijdingsmiddelen

 Inschrijven voor deelname via  
www.groentechniekholland.nl


