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Tuinbouwbeurs
Exportblokkades

De Gemeente Emmen wil samen met ondernemers innovatieve projecten
stimuleren voor de glastuinbouwgebieden Erica en Klazienaveen. Op die manier
kunnen mogelijkheden worden bekeken om aan nieuwe vragen uit de markt te
voldoen.

Cijfers over middelenverbru

Logistiek steunpunt in Brem
KvK waarschuwt voor

Vanuit verschillende branches, zoals cosmetica,
farmacie en voedingsmiddelen, is er steeds meer
vraag naar natuurlijke producten. Het
innovatieplatform gaat nu de mogelijkheden voor
glastuinders verkennen om aan deze nieuwe
marktvragen te voldoen. Dat wil dus zeggen dat
uitgezocht moet worden welke nieuwe teelten
geschikt zijn voor die markten en welke gangbare
teelten kunnen worden gebruikt voor het leveren
van natuurlijke grondstoffen.
Daarnaast is het vizier sterk gericht op sensortechnologie, een gebied waar de regio
ook buiten de glastuinbouw sterk in is. Om het innovatieplatform vorm te geven
worden samenwerkingsverbanden gezocht met onderzoeksinstanties en
toeleveranciers.

Naar het nieuwsoverzicht
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‘En dan nu het weer: Het is gr
en…’
Hu, het weer? Dat is toch al g
nieuws?
‘Af en toe valt er hier en
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Timo Huges boegbeeld van topteam Tuinbouw
Twee ton voor project biologische grondontsmetting

Meer peren van zuidelijk ha

WUR voorziet gietwatertekort in West-Nederland

Ierse slateelt in zwaar weer

Pijnacker-Nootdorp wil telers laten meebetalen aan nieuwe weg

Bijo 'stookt' emissievrij

Kamp houdt rekening met opheffing schappen

Ieren telen sla met bestaand

Afzet Ierland van groothand

Tractor kopen? www.ingcommercialbanking.com
Download hier 10 tips bij de aanschaf van een
tractor!
Rabo Innovatieprijs 2011 www.rabobank.nl/HermanWijffels
Win €50.000 met een innovatie. Heb jij dat ene
duurzame plan?
Tuincentrum Bull www.tuincentrumbull.nl
Tuincentrum van het Jaar ! De
Groenspeciaalzaak van de Regio.
Transportbanden op maat www.nvangink.nl
rooi-en zeefbanden & onderdelen zeefdekkenrollen-trommels

http://www.vakbladvoordebloemisterij.nl/nieuws/7684/emmen-start-innovatieplatform

18-2-2011

Vakblad voor de Bloemisterij | Emmen start innovatieplatform

pagina 2 van 2

http://www.vakbladvoordebloemisterij.nl/nieuws/7684/emmen-start-innovatieplatform

18-2-2011

