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Verschillende exposanten openen hun deuren 
op eigen terrein, waardoor je als bezoeker  
echt een 'kijkje in de keuken' kunt nemen.  
De exposanten kunnen deze dagen geheel naar 
eigen voorkeur inrichten, met inachtneming 
van de dan geldende coronamaatregelen. 
Kortom: het gaat niet om grote beurshallen 
propvol bezoekers, maar om veilige en klein-
schalige bedrijfsbezoeken. Marco van der Salm 
van Grind Split Discounter, organisator van de 
dagen: ‘Veel hoveniers gunnen zichzelf niet de 
tijd om zich vrijblijvend goed te oriënteren op 
nieuwe machines en producten. Terwijl dat juist 
veel kan opleveren voor je bedrijf. Op beurzen 
zijn bezoekjes altijd kort en snel. Daarbij zijn 
beursstands te klein om alle machines of  
producten te tonen, laat staan dat je ze ter 
plekke even kunt uitproberen. Als je langsgaat 
bij het bedrijf, zie je echt alles en kun je er de 
tijd voor nemen. Tijdens de Open Deur Dagen 
ben je overal welkom en kun je op één dag 
doelgericht een rondje door Nederland maken.’

Deelnemers
Vakblad De Hovenier belde met Adezz, Donar 
Groen en Grind Split Discounter over hun deel-
name aan de Open Deur Dagen. Wat laten zij 
zien? Adezz laat weten het nieuwe  
distributiecentrum en hoofdkantoor voor 
Europa, met een totale oppervlakte van 24.000 
m2, te laten zien, en daarnaast alle nieuwe 
items voor het seizoen 2021-2022. Zo is er de 
mooiste trendy tuininrichting, speciaal voor de 
hovenier, en zijn er drie nieuwe showrooms, 
gevuld met de merken Adezz, Forno, One To Sit, 
Dipott en Furns.

Ralph van der Hulst van Donar Groen laat 
weten: ‘Wij vinden het altijd leuk om mensen 
ons bedrijf te laten zien. En er is bij ons ook veel 
te zien voor de vakman. Onze voorraad leent 
zich uitstekend voor een leuke rondleiding voor 
jong en oud. Bezoekers zijn ook welkom om op 
eigen houtje het magazijn te verkennen en alle 
producten te bekijken en vast te houden.  

Bij ons staat de koffie klaar!’ Grind Split 
Discounter laat onder andere zwaar belastbare 
grindplaten zien, de gemakkelijk te plaatsen 
randbegrenzing Straightcurve en een nieuwe 
biologische groene-aanslagverwijderaar op 
basis van enzymen.

Coronaproof kijkje bij interessante leveranciers van 
hoveniersproducten

De een na de andere beurs sneuvelt onder de coronamaatregelen. De behoefte aan live 

ontmoetingen blijft echter onverminderd groot. De Open Deur Dagen op 5 en 6 februari 2021 

spelen daarop in. Hier presenteren diverse leveranciers van tuinmaterialen en tuin machines hun 

complete assortiment, aanbiedingen en de laatste nieuwtjes.
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Inschrijven
Meer informatie is te vinden op de website 
www.opendeurdagen.com. Vanaf 1 januari 
is de inschrijving voor bezoekers geopend. 
Hier staat ook het actuele aanbod van de 
deelnemende exposanten. Inmiddels zijn 
de volgende deelnemers bekend: Grind 
Split Discounter, Gebr. Ezendam, Rein 
Drost Machinehandel, Voets Tractoren en 
Werktuigen, ADEZZ, Donar Groen en meer.

Bedrijven die willen deelnemen aan deze 
dagen op 5 en 6 februari, kunnen zich 
nog tot 31 december aanmelden op de 
website.
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