
nodigt u uit:

woensdag
10 maart 2010

Glastuinbouw Kaag en Braassem
en Greenport Nederland:

op weg naar 2040 



Stichting Platform Tuinbouw Veenstreek nodigt u met veel plezier 
uit voor de themabijeenkomst ‘Glastuinbouw Kaag en Braassem en 
Greenport Nederland: op weg naar 2040.’

Tijdens deze bijeenkomst staat de relatie tussen de glastuinbouw in de 
gemeente Kaag en Braassem en Greenport Nederland centraal: 

•  Wat is het belang van onze glastuinbouwgebieden voor de positie 
    van de Greenports in de Nederlandse economie? 

•  Wat betekenen de Greenports voor de ontwikkeling van de glastuin- 
   bouw in het algemeen en het glastuinbouwgebied in Kaag en Braas- 
   sem in het bijzonder? 

Drie aansprekende gastsprekers belichten dit onderwerp vanuit het 
perspectief van vandaag (2010) en morgen (2040). Na iedere presen-
tatie bestaat er gelegenheid tot het stellen van vragen.  

We hopen u op 10 maart a.s. te mogen ontmoeten en kijken uit naar 
een inspirerende avond.  

Namens het bestuur van SPTV,
Theo Akerboom, voorzitter
Postbus 90
2371 AB Roelofarendsveen
e info@veenstreek.com
i www.veenstreek.com

U kunt uw aan- of afwezigheid bevestigen door een e-mail te sturen 
aan info@veenstreek.com, o.v.v. bijeenkomst 10 maart 2010

Glastuinbouw Kaag en Braassem en 
Greenport Nederland:

op weg naar 2040

woensdag 10 maart 2010, 19.30 uur
Naktuinbouw, Sotaweg 22, Roelofarendsveen

19.30 uur  Ontvangst

20.00 uur  Opening door Theo Akerboom, voorzitter SPTV

20.05 uur  Marcel Claessen, bestuurslid Greenport Aalsmeer  
   en vestigingsmanager FloraHolland Aalsmeer   
   ‘Greenports en Kaag en Braassem anno 2010.’ 
 
20.35 uur  Ewald van Vliet, bestuurslid Greenport Nederland  
   en burgemeester Lansingerland
   ‘Greenports en Kaag en Braassem anno 2040.’

21.05 uur  Pauze

21.20 uur  Arjen Kamphuis, Gendo, Futuroloog
   ‘De kas van 2040. Wat kunnen we ermee?’

22.00 uur  Afsluiting en borrel

      



Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors: 

Baan / Sotaweg

Nieuwe
Wetering 

Floraweg / 
Geestweg

Woubrugge 

LTO Glaskracht Noord

Politiek

Greenport

Aalsmeer Greenport

Duin & Bollestreek

Sotaweg

Wetering 
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