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Extra feestelijke uitreiking 
Dertig jaar Tuinbouw Ondernemersprijs is 
een bijzonder moment om bij stil te staan.  
Dertig topbedrijven hebben met het winnen 
van deze prestigieuze prijs aangetoond 
dat zij een ereplaats verdienen binnen de  

tuinbouw. Het is een bijzonder jubileum waarbij 
Hare Majesteit Koningin Máxima aanwezig is.  
De Tuinbouw Ondernemersprijs is bijzonder 
vereerd dat zij hiermee het belang van het onder-
nemerschap in de tuinbouw wil onderstrepen. 

 Uitnodiging 
 6 januari 2016  •  Keukenhof  •  Lisse

Royal Brinkman • ’s-Gravenzande

Genomineerd



HIER AANMELDEN
We verwachten, vanwege het inspirerende  jubileum-
programma, veel aanmeldingen. Zonder aanmelding 
is toegang niet mogelijk. Schrijf u daarom snel in via 
tuinbouwondernemersprijs.nl, want vol is vol.

Meer informatie:  Diana Duijvestijn    •    0174-235599    •    www.tuinbouwondernemersprijs.nl

 
Programma
13.00-14.00 Ontvangst
14.00-15.30  Welkom, voorzitter Nico Koomen 

•  Jaarcijfers van de tuinbouw
                         •   Jan-Paul Rutten van Gulpener  

Bierbrouwerij over Future proof  
Ondernemen 

                        •   Presentatie en inspiratie van de 
genomineerden 2016

 •   Leo Hoogendoorn, Florensis, 
ambassadeur Tuinbouw 
Ondernemersprijs 2015

                         •   Bekendmaking winnaar 
en uitreiking Tuinbouw 
Ondernemersprijs 2016

 15.30-18.00 Nieuwjaarsreceptie Tuinbouw

Future proof ondernemen
Hoe spelen ondernemers in op de snel 
veranderende wereld om ons heen? De finalisten 
van dit jaar gaan op deze vraag in. Zij lichten de 
strategie van hun bedrijf toe. Florensis, de winnaar 
van vorig jaar, vertelt over de impact die het 
winnen van de prijs op het bedrijf heeft gehad.  
De uitreiking van de Tuinbouw Ondernemersprijs 
is hét moment om bijzondere verhalen te delen 
met bijzondere mensen op een prachtige locatie. 

 

Jan-Paul Rutten, directeur van Gulpener 
Bierbrouwerij, heeft met de teelt van biologisch 
hop een cross-over met de duurzame tuin bouw. 
Zijn bedrijf speelt met speciaalbieren in op de  
vraag van consumenten naar lokale biersoorten. 
Het bedrijf is winnaar van de MVO Nederland 
Award 2014, Beste familiebedrijf 2014 en de  
HIER Klimaatpenning 2015. 

Anthos, CNB, Hobaho, BQ Support, 

Naktuinbouw, Bejo Zaden, MPS, 

Enza Zaden, Incotec, Rijk Zwaan
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http://tuinbouwondernemersprijs.nl/index.php/aanmelding/aanmelding
http://tuinbouwondernemersprijs.nl/index.php/aanmelding/aanmelding
http://www.tuinbouwondernemersprijs.nl
http://www.plantion.nl
http://www.keukenhof.nl
http://www.dlvplant.nl
http://www.greenq.nl

