
   
 

 

 

 

 
 

Zuinig omgaan met (giet)water en het beschermen van grondwater zin zijn actuele thema's voor de 
tuinbouw in de regio Niederrhein. Met de ‘precisie gietwatermachine’ heeft Peter Dercks, in samenwerking 
met de Landbouwkamer van NRW, een praktische oplossing voor dit thema gevonden. Duurzaamheid 
staat ook centraal bij vele andere innovaties in de tuinbouw. Na het bezoek aan het bedrijf van de familie 
Dercks, geven Duitse en Nederlandse ondernemers hun visie op dit thema en bespreken ze praktische 
oplossingen. Ook zal er gesproken worden over de behoefte aan verdere innovaties op het gebied van 
duurzaamheid. Wilt u al wat meer weten over de ‘precisie gietwatermachine’: https://dercks-
Gartenbau.de/exaktgiesswagen/ 
 
Het project Agro Cross Borders zal drie bijeenkomsten organiseren. Dit is de eerste bijeenkomst van de 
projecpartners: Gemeente Venray (Greenport Venlo/regio Venlo) en Greenport Gelderland en 
Agrobusiness Niederrhein e.V. In het najaar van 2019 volgen nog twee bijeenkomsten met als thema 
duurzame energievoorziening in de tuinbouw en het gebuik van bio-massa (circulaire economie). 

 

Programma 
 
16:30 uur: Ontvangst en registratie 
 

17:00 uur: Welkom van de gasten 
Christian Wagner (Voorzitter Agrobusiness Niederrhein e.V.) 

 

17:05 uur:  Excursie en toelichting op precisie gietmachine  
Peter Dercks (tuinbouw Dercks) en Klaus Karl (NRW Landbouwkamer) 

 

18:00 uur:  Innovaties door Duitse en Nederlandse bedrijven  
Discussieleider: Henning Janßen, Fontys, Hogeschool voor Toegepaste Wetenschappen 
 

 Alexander Cox, van Gebr. Cox GmbH, Straelen (D) 
"POTTBURRI"- de pot die je kunt ingraven 

 

 Peter Dercks, Tuinbouwbedrijf Dercks, Geldern (D) 
"Precisie gietwatermachine"- waterbesparing en bescherming van grondwater 

 

 Jan van de Genderen, Royal Berry BV, Lingewaard (NL) 
"Innovaties in de aardbeienteelt bij Royal Berry" 

 

 Yannick Smedts, Boomkwekerij Fleuren, Baarlo (NL) 
"WolkyTolky"- een cloud-based data service van Smart Farming  

 

19:00 uur:  Afsluiting met snack 
En netwerk borrel met uitwisseling tussen Duitse en Nederlandse collega’s 
 
 

 
 
 

 
 

  

Dinsdag 2 juli 2019 om 17:00 uur 
Tuinbouwbedrijf Dercks  Bosserweg 12  D-47608 Geldern-Walbeck 

Innovaties in de tuinbouw 
Actuele onderwerpen voor Duitse en Nederlandse bedrijven 

 

Registratie tot 24.06.2019  Agrobusiness Niederrhein e.V. 
Deelname is gratis     Kirsten Hammans  Tel: + 49 (0) 2834 704-131    

Mail: Kirsten.hammans@lwk.nrw.de 

 

https://dercks-gartenbau.de/exaktgiesswagen/
https://dercks-gartenbau.de/exaktgiesswagen/
https://www.agrobusiness-niederrhein.de/projekte/agro-cross-border

