
 
1/2 

 
Uitnodiging 

2e. Duits/Nederlandse boomteelt-ondernemersbijeenkomst! 
The Green Connection & Agrobusiness Niederrhein 

 
 

 

 
 

Beste ondernemer, 

Bij deze nodigen wij u hartelijk uit voor de 2e gezamenlijke 
ondernemersbijeenkomst, georganiseerd door Agrobusiness Niederrhein in 
samenwerking met The Green Connection. 

 
The Green Connection (TGC) is een platform van autonome aangesloten organisaties binnen of 
aanverwant aan de boomteeltsector in de grensregio Limburg, Oost-Brabant en de Niederrhein (Dld.) met als 
doel elkaar te verbinden, te promoten en te versterken en gezamenlijk te opereren om deze Euregio uit te laten 
groeien tot het meest marktgerichte bomencluster van Europa, met de hoogste toegevoegde waarde in de 
markt. De TGC zoekt verbinding met andere organisaties uit de Euregio die onze visie kunnen versterken en 
realiseert hiervoor o.a. gezamenlijke activiteiten.  
 
Klik HIER voor een terugblik op de 1e bijeenkomst.  
 
Programma 20 sept.: 
 

17.00 uur: Trefpunt op het FloriFair-gebied van Rhein-Maas-Flora KG (→ zie plattegrond) 

(Neem de weg tussen Endstraße en Fleurkenstraße naar het FloriFair-gelände) 

 

We starten met de bezichtiging van het FloriFair gebied van Rhein-

Maas-Flora KG en gaan in op het onderwerp waterbesparing. 

Eurofleurs Elbers (lid Agrobusiness Niederrhein) bezit het grootste 

open productiegebied van Europa met een recirculerend 

watersysteem. (Freilandproduktionsfläche FloriFair). 

http://www.florifair.de.  

Het vermarkten van FloriFair-producten geschiedt uitsluitend via de 

eigen groothandel Eurofleurs Elbers GmbH. 

 

18.00 Uhr Verplaatsing naar het hoofdkantoor van Eurofleurs Elbers (Ottersweg 6) → zie 

plattegrond. Maaltijd/snack met uitwisseling tussen de Nederlandse en Duitse collega ondernemers.  
 

 

18.30 Uhr Discussie met als thema „grensoverschrijdende logistiek“ met logistiekdeskundigen 

uit Dld en NL: 

Ann Elbers, eigenaar von Eurofleurs Elbers, Erik de Vries (Greenport Logistiks) en Franjo Schiffer 

(Expeditie Schiffer) geven een uiteenzetting hoe de samenwerking op het gebied van logistiek in ons 

Duits/Nederlandse grensgebied functioneert. 

 

19:00 Uhr: Bedrijfsbezichtiging Eurofleurs Elbers GmbH & Co.KG 

Wij hopen u allen te mogen begroeten! De bijeenkomst is gratis. 

Donderdag 20 september 2018 om 17.00 uur tot ca. 19:30 uur 
Locatie: Eurofleurs Elbers GmbH & Co.KG·Ottersweg 6 · Kevelaer (Trefpunt  FloriFair Gelände!) 
    

 

https://www.agrobusiness-niederrhein.de/aktuelles/presse/einladung-zum-deutsch-niederländischen-unternehmerfrühstück-in-lottum-nl
http://www.florifair.de/
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Dr. Anke Schirocki  Leo van de Laak 
Agrobusiness Niederrhein e.V  Namens het bestuur The Green Connection 

 
 
 Overzichtskaart  
  
Trefpunt om 17.00 uur op het FloriFair-Gelände der Rhein-Maas-Flora KG.  

Via de weg tussen Endstraße en Fleurkenstraße kom je op het FloriFair-Gebied. 

Vanaf 1800 uur 
vervolg bij: 

Eurofleurs Elbers GmbH & Co. KG 
Ottersweg 6, 47624 Kevelaer 

Aanmelding verplicht tot uiterlijk 13 september 2018 
E-mail: info@thegreenconnection.eu 

 Alleen zo is de catering goed te organiseren. 

 

 

mailto:info@thegreenconnection.eu

